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1. Bevezetés 
 

Disszertációm keretében, többek között, arra a kérdésre keresem a választ, hogy 

Magyarországon egy fogyatékos személyek szociális szakellátást nyújtó szolgáltatásáról 

hogyan állapítható meg, hogy intézményi vagy közösségi alapon működik-e, és hogyan 

mérhető mindez. Vizsgálatomban elsősorban az ún. intézményi férőhely kiváltás keretében 

létrejött támogatott lakhatási szolgáltatásokra fókuszálok. 

Kutatásom relevanciáját az adja, hogy Magyarországon, közpolitika szintjén már 1998 óta 

jelen van az intézményi férőhely kiváltás (továbbiakban: kiváltás) gondolata. A kiváltás 

átfogó célja pedig az, hogy a fogyatékos személyek alapvetően szegregált, egyéni autonómiát 

korlátozó, döntően nagy létszámú, intézményalapú szociális szolgáltató rendszere átalakuljon, 

és integráltan, a fogyatékos személyek önálló életvitelét és közösségi részvételét támogató 

módon működjön. Ezáltal a szolgáltató rendszer ne a fogyatékos személyek társadalmi 

kirekesztését, hanem a társadalmi befogadását szolgálja.  

A hazai kiváltási folyamat kimeneteinek mérése többféle módon is megközelíthető. Technikai 

kimenete például mérhető a létrehozott támogatott lakhatási férőhelyek számában. Eredménye 

mérhető például abban, hogy a kiváltás hatására hogyan változott meg a célzott szolgáltatás 

működése. A társadalmi hatás pedig mérhető például azáltal, hogy egy kiváltásban érintett 

fogyatékos személy élete, aki intézményből támogatott lakhatásba költözött, hogyan változott 

meg a projekt hatására. Én ezek közül a disszertációmban az eredményesség dimenzióra 

fókuszálok és ennek méréséhez kívánok egy módszert kidolgozni.  

A kiváltás eredményének mérhetővé tételéhez, konkrétan pedig ahhoz, hogy mérni lehessen, 

hogy egy lakhatási szolgáltatás működése hogyan alakult át a kiváltás hatására, úgy vélem 

fontos, hogy rendelkezésre álljon egyebek mellett egy olyan eszköz, ami képes azonosítani a 

közösségi és intézményi működésmódokat. A hazai diskurzus és jogszabályok az intézményi 

működés megragadásának kulcsát a lakhatási szolgáltatás férőhelyszámában látják, miszerint 

minél kisebb a férőhelyszám, minél kevesebb ember él együtt, annál kevésbé működik egy 

szolgáltatás intézményként, és annál közösségibb a működése. Úgy vélem, ez egy nagyon 

komplex kérdés egy dimenzióra történő leszűkítése. Ezt a fókuszt kívánom a disszertációm 

keretében kiszélesíteni egy komplex szempontrendszer kidolgozásával. 
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A kiváltási folyamat a szolgáltatási rendszer paradigmaváltását és alapvető strukturális 

átalakulását is szükségessé teszi. Ez a reformkísérlet esettanulmányként szolgál arra nézve, 

hogy egy adott célcsoportot célzó  szociális szolgáltató rendszer működése hogyan mozdítható 

vagy nem mozdítható el az intézményitől a közösségi, a társadalmi kirekesztést támogatótól a 

társadalmi befogadást támogató irányba. Hiszen nem csak a fogyatékos személyek 

célcsoportjának vonatkozásában beszélhetünk, illetve kellene beszélnünk  Magyarországon 

nagy létszámú bentlakásos intézményi szolgáltatásokról, hanem többek között az idősek és a 

hajléktalan személyek vonatkozásában is. Ez utóbbiak jelenleg nem célcsoportjai a hazai 

kiváltási folyamatnak ellenben a fogyatékos, a pszicho-szociális fogyatékos és a 

szenvedélybeteg személyekkel. Viszont mivel a kiváltás alaptézise az, hogy az intézményi 

lakhatás és életmód korlátozza az érintettek alapvető emberi jogait és senki sem 

kényszeríthető ilyen körülmények közötti életre, ezért minden ember, így az előbbi 

célcsoportok számára is releváns a kiváltás kérdése.  

Az EEG (2012) a kiváltás célcsoportjai közé sorolja  a gyerekeket, a fogyatékos személyeket 

és családjukat, a pszicho-szociális fogyatékos személyeket 1  és az időseket. Tehát ez a 

meghatározás a magyar meghatározáshoz képest a kiváltás célcsoportjának tekinti az idős 

személyeket, és a gyermekeket, de nem tekinti célcsoportjának a szenvedélybeteg 

személyeket. Magyarországon a gyermekvédelemben jogszabályi szinten már az 1997. évi 

XXVI. törvényben megjelent az intézményi férőhely kiváltás, tehát ők is a célcsoportok közé 

sorolhatók. A nagy létszámú intézményi szolgáltatásokkal bíró célcsoportok közül az idős és a 

hajléktalan személyek csoportja vonatkozásában nem merült még fel jogszabályi szinten 

hazánkban a kiváltás kérdése.  A célcsoportok kérdésének mélyebb feltárására jelen 

dolgozatban nem vállalkozom, erre egy külön erre fókuszáló kutatás adhatna módot.  

A kiváltás nemzetközi szinten, elsősorban Észak-Amerikában és Nyugat-Európában az 1970-

es, 1980-as években indult el, dominánsan a fogyatékosság emberi jogi megközelítésének 

alapjain. (DeJong, 1979) 

A fogyatékos személy emberkép átalakulása tehát ösztönözte a szolgáltató rendszer 

átalakulását is. A különböző fogyatékosság modellekhez, paradigmákhoz eltérő 

szolgáltatások, azon belül is különböző lakhatási formák kapcsolódnak. Én most ebből a 

konkrét perspektívából közelítem meg a főbb fogyatékosság modelleket. Fontos leszögezni, 

                                                                 
1
 Eredeti szóhasználat a szövegben: mentális problémákkal élő személyek  
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hogy bár a különböző modellek időben egymást követve alakultak ki, de egymással 

párhuzamosan vannak jelen és fejtik ki hatásukat napjainkban is. 

Legelőször a morális vagy jótékonysági modell jelent meg, ami az egyén bűnére vezeti vissza 

a fogyatékosságát. A fogyatékosság ezért a személy stigmája, ami az alsóbbrendűségét 

hivatott jelölni. A fogyatékos személyeket ennek a modellnek az alapján jellemzően 

szegényházakban helyezték el. Viszont ekkor még nem volt jellemző, hogy a fogyatékos 

személyeket más rászoruló csoporttól elkülönítették volna specializált szolgáltatások által. Ez 

a megközelítés a középkorban volt a legdominánsabb. A morális modellt követte a medikális 

vagy orvosi modell. Ennek középpontjában továbbra is a fogyatékos ember, mint egyéni 

probléma állt. Viszont a morális modellhez képest az orvosi modell a fogyatékosságra, mint 

megváltoztatható, megjavítható, gyógyítható állapotra tek int. Ebben a modellben az egyén 

problémáját egészségügyi eszközökkel törekszenek a szakemberek orvosolni. Így a hatalmi 

helyzetben a szakemberek állnak. A modell szerint az egyénnek valamilyen betegségből 

adódóan károsodása keletkezik, ami a különböző tevékenységek ellátásában korlátozza, ami 

pedig társadalmi szerepeinek ellátásaiban hátráltatja, így társadalmi hátrányt okoz. Ennek a 

megközelítésnek a szolgáltatási párjai a különböző egészségügyi, köztük a rehabilitációs 

szolgáltatások. (Könczei-Hernádi, 2011) Magyarországon a II. világháborút követően kerültek 

át a szegényházak az Egészségügyi Minisztériumhoz. Ezekben az új, döntően egészségügyi 

megközelítés által dominált intézményekben a fogyatékos, idős, és pszicho-szociális 

fogyatékos személyeket vegyesen látták el, sok esetben államosított kastély épületekben. 

(Kozma, 2008) 

A jótékonysági és egészségügyi modellek kritikájaként jött létre a szociális modell, ami a 

fogyatékosságra már nem kizárólag az egyén problémájaként tekint, hanem egyéni és 

társadalmi tényezők együtteseként határozza meg azt. A szociális modell szerint a fogyatékos 

személyek társadalmi részvételének akadályát a többségi társadalom igényei mentén 

kialakított társadalmi környezet generálja. A modell szerint a fogyatékosság egy társadalmi 

konstrukció, ami a meglévő hatalmi viszonyok lenyomata. Ennek mentén a cél a társadalmi 

kirekesztést előidéző társadalmi környezet megváltoztatása, egyenlő esélyű hozzáférés 

biztosítása a különböző szolgáltatásokhoz a fogyatékos emberek számára. A feladat tehát a 

szegregált szolgáltatások helyett integráltak létrehozása, és akadálymenetes hozzáférés 

biztosítása. (Könczei-Hernádi, 2011) A szociális modell és a normalizáció elvének térnyerése 

Magyarországon az 1980-as évekre tehető, amikor a tartós bentlakásos intézmények az 

egészségügytől átkerültek a szociális terület hatókörébe. (Kozma, 2008)  
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A negyedik fő fogyatékosság modell, az emberi jogi, ami az 1960-1970-es években jelent 

meg először nemzetközi szinten, alapvetően emberi jogi jogászok és a fogyatékos személyek 

csoportjainak tevékenysége nyomán. Ez a megközelítés is épít a társadalmi és egyéni 

tényezők együttesére, azonban a fogyatékos emberre, mint aktív szereplőre tekint, akit 

ugyanolyan jogok illetnek meg, mint bármely más állampolgárt, hátrányos megkülönböztetés 

nélkül. Ha a lakhatási szolgáltatások irányából közelítünk, akkor pedig ugyanolyan joguk van 

a fogyatékos embereknek is az önálló és közösségbe ágyazott lakhatásra, mint bármely más 

állampolgárnak. (Könczei-Hernádi, 2011) Ez a szellemiség Magyarországon 2007-ben jelent 

meg jogszabályi szinten, amikor ratifikálásra került az ENSZ fogyatékos személyek jogairól 

szóló egyezménye.2 

 A négy modell kritikájaként Könczei-Hernádi (2011) megfogalmazták az igényt egy „poszt 

modell” kialakítására. Meglátásuk szerint a posztmodern társadalomban, ahol a fogyatékos 

személyek tapasztalatai ilyen szerteágazóak és egyéniek, a fogyatékosságot nem lehetséges 

egyetlen modell keretein belül leírni. Ezt a sokrétű szubjektív tapasztalatot a fenti modellek 

nem képesek magukba integrálni, ezért a szerzők szerint szükséges a fogyatékosság és épség 

(nem- fogyatékosság) határainak és fogalmainak újraalkotása, a szubjektumok sokszoros 

különbözőségének alapjain. (Könczei-Hernádi, 2011) 

A társadalomtudományok jellemzően a szociális és az emberi jogi modellt alkalmazzák, míg a 

természettudományok jellemzően a medikális paradigmát. Én a disszertációmban alapvetően 

a szociális modellből és az emberi jogi modellből indulok ki. Tehát abból a megközelítésből, 

hogy szükséges a fogyatékos személyek társadalmi kirekesztésének megszűntetése, valamint 

számukra hátrányos megkülönböztetés nélkül biztosítani szükséges egyebek mellett a z önálló 

és közösségi élethez való jogot.  

Disszertációmban, amikor a fogyatékos emberek 3  csoportját említem, akkor a pszicho-

szociális fogyatékos személyek4 csoportját is a fogyatékos személyek közé sorolom. Ez az 

értelmezés összhangban áll a Magyarország által 2007-ben ratifikált fogyatékos személyek 

jogairól szóló ENSZ Egyezménnyel és az 1998. évi XXVI. Törvénnyel is. Az ENSZ 

                                                                 
2
 2007. Évi XCII. Tv. 

3
 1998. Évi XXVI. Tv. 4. § fogyatékos személy „az a személy, aki tartósan vagy véglegesen olyan érzékszervi, 

kommunikációs, fizikai, értelmi, pszicho-szociális 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 .” 
4
  A pszicho-szociális fogyatékos személyeket számos magyar jogszabály még, mint pszichiátriai beteg 

személyeket említi. A két kifejezés egymás szinonimája. Én a disszertációban a pszicho -szociális fogyatékos 
személy kifejezést használom. 
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Egyezmény tehát beemelte az eddig pszichiátriai betegnek nevezett személyek csoportját 

pszicho-szociális fogyatékos személyek néven a fogyatékos személyek csoportjába. Az új 

fogalom elmozdulást jelez a korábbi betegség centrikus, orvosi megközelítéstől az emberi jogi 

szemlélet felé. Fontos megemlíteni, hogy a hazai jogszabályok ebben a tekintetben nincsenek 

teljes mértékben harmonizálva egymással. Az 1993. évi III. törvény az előbb idézett 

jogszabályokkal szemben mindmáig külön célcsoportként kezeli a „pszichiátriai beteg 

személyeket” a fogyatékos személyektől. 

Disszertációm keretében először is fontosnak tartom a kiváltáshoz kapcsolódó fogalmak 

áttekintését (3. fejezet), mivel az értelmezések széles skálája áll rendelkezésre mind 

nemzetközileg mind Magyarországon. Külön kitérek a társadalmi kirekesztés, befogadás, az 

intézményi, a közösségi szolgáltatás és a kiváltás fogalmaira. A kiváltás fogalmának 

tisztázása után áttekintem a hazai kiváltás történetét, hogy hogyan jelent meg 

Magyarországon a nemzetközi szakpolitikai szinten széleskörűen elfogadott 

„deinstitutionalization” 5  gondolat, majd áttekintem kiváltás eddigi számszerűsíthető 

eredményeinek feltárása céljából a vonatkozó statisztikai adatokat.  

A 4. fejezetben a fókuszom kiváltási folyamat mérése irányába fordul. Ennek keretében 

áttekintem az eddigi hazai kiváltásra vonatkozó főbb kutatásokat és alkalmazott módszereiket, 

bemutatom egy 2017-es kiváltás kimeneteit vizsgáló nemzetközi kutatás főbb eredményeit, 

leírom egy hazai fogyatékos személyek lakhatási helyzete és életminősége összefüggését 

vizsgáló kutatás tapasztalatait, majd pedig bemutatom a disszertáció keretében kidolgozott 

támogatott lakhatás intézményi, illetve közösségi alapú működésének mérésére szolgáló 

szempontrendszert és tesztelem azt.  

Az 5. fejezetben két olyan terepkutatás eredményeit mutatom be, amik a fogyatékos 

személyek társadalmi részvétele, befogadása szempontjából vizsgálják a fogyatékos 

személyek szolgáltatásait. Mindkét bemutatott kutatásban kutatóként vettem részt a 

vizsgálatok tervezési, adatfelvételi és elemzési folyamataiban. 

Zárásként összegzem a disszertáció főbb eredményeit és tanulságait a megfogalmazott 

kutatási kérdéseket használva sorvezetőként.  

 

                                                                 
5
 A fogalom magyar fordítása történetileg változott és eltérő tartalmak is kapcsolódtak hozzá. Beszélhetünk 

intézménytelenítésről, kitagolásról és kiváltásról is. Erről részletesen a kiváltás fogalma fejezetben írok.  
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2. Módszertan 
 

Disszertációm alapját a következő két fő kutatási kérdés képezi: 

 Mi tekinthető intézményi, illetve közösségi szolgáltatásnak a fogyatékos személyek 

lakhatási szolgáltatásai tekintetében?  

 Hogyan operacionalizálható, mérhető ez?  

Első lépésként a fogyatékos személyek lakhatási szolgáltatásai tekintetében intézményként és 

közösségi szolgáltatásként értelmezett fogalmakat konceptualizálom. Ennek érdekében 

áttekintem a szakirodalomban a vizsgált fogalmak meghatározásait, amely egyben 

megalapozza a fogalmak mérhetővé tételét is. 

A fogalmak szakirodalomban, szakpolitikai dokumentumokban megjelenő meghatározásain 

túl fontosnak tartom annak feltárását is, hogy Magyarországon a kiváltásban kulcs szerepet 

betöltő szereplők hogyan értelmezik ezeket a fogalmakat, hiszen ez döntő hatással lehet arra , 

hogy azok milyen tartalommal és hogyan épülnek be a hazai szakpolitikába. Ennek érdekében 

tíz félig strukturált szakértői interjút készítek a következő kulcsszereplőkkel.  

 Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) 

o Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti szolgáltatások főosztályának 

munkatársa 

o Fogyatékosügyi főosztály munkatársa,  

 állami szakosított szociális szolgáltatásokat fenntartó (Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság, állami fenntartó) munkatársa, 

 egyházi szakosított szociális szolgáltatásokat fenntartó (Református Szeretetszolgálat, 

egyházi fenntartó) munkatársa, 

 fogyatékos személyek szervezeteinek (ÉFOÉSZ, Kézenfogva Alapítvány, FESZT)  

munkatársai, 

 kiváltási pályázatok szakmai támogatását végző szervezet (Fogyatékos Személyek 

Esélyegyenlőségéért Nonprofit Kft., FSZK) munkatársa,  

 felsőoktatási intézmény (Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, BGGYK) oktatója, 

 jogvédő szervezet (TASZ) munkatársa.  
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Az intézmény fogalom és az intézményi működésű nagy létszámú tartós bentlakásos 

intézmények elméleti megközelítését egy empirikus kutatás bemutatásával is kiegészítem. 

Egy részvételemmel zajló, egy hónapos terepkutatás eredményeit írom le esettanulmány 

formájában az 5. fejezetben. A kutatás módszertani újdonsága, hogy a fókusza nem 

korlátozódik kizárólag a szociális szolgáltatásokra, tehát a vizsgált pszichiátriai szociális 

szakellátó szolgáltatásra, hanem a helyi település társadalmi részvételének tereit és 

intézményeit is vizsgálja. Azt tárta fel ez a kutatás, hogy ezeken a színtereken a helyi 

közösség életében mennyire vesznek részt a pszicho-szociális fogyatékos emberek, és ebben 

mennyiben támogatja vagy korlátozza őket a vizsgált bentlakásos intézmény működése. 

Utóbbi különösen releváns a disszertáció szempontjából, mert úgy vélem, hogy a közösségi 

alapú működés egy szociális szolgáltatások berkein túlmutató tágabb fókuszt igényel. Hiszen 

célja, a fogyatékos személyek társadalmi befogadása, csak akkor érhető el, ha az érintettek 

számára a különböző életterületekhez kapcsolódó közszolgáltatások is hozzáférhetők.  

A disszertáció keretében egy kvalitatív szempontrendszert dolgozok ki. Azért esett a 

választásom a kvalitatív módszerre, mert úgy vélem az intézményi és közösségi működés 

operatívvá tételének első lépéseinél, a legfontosabb dimenziók meghatározásánál ez a 

legmegfelelőbb. A kiinduló kvalitatív szempontrendszer pedig a továbbfejlesztés és nagy 

mintás tesztelés után továbbfejleszthető kvantitatív eszközzé.  

A disszertáció keretében kidolgozott szempontrendszer bemutatása és tesztelése előtt egyéb 

lehetséges mérési megközelítéseket is bemutatok a kiváltás vonatkozásában, majd a 

szempontrendszert több megközelítésből is tesztelem. Egyrészt a kiváltás első körében 

Magyarországon létrejött támogatott lakhatási formákon, másrészt egy nagy létszámú 

bentlakásos intézményen és egy nem kiváltás keretében létrejött támogatott lakhatási 

szolgáltatáson. A szempontrendszert tehát tesztelem egyfelől úgy, hogy a kiváltás első köre 

keretében létrejött támogatott lakhatási formák szakmai működését megalapozó 

dokumentumok szempontrendszer általi elemzésének eredményeit összevetem egy ugyanazon 

szolgáltatások körében végzett kvalitatív terepkutatás eredményeivel. Így vizsgálom a 

szempontrendszer pontosságát dokumentumelemzés alapú megközelítésben. Másfelől 

tesztelem a szempontrendszert egy nagy létszámú bentlakásos intézményen és egy nem a 

kiváltási pályázat keretében létrejött, közösségi alapú működésű támogatott lakhatási 

szolgáltatáson. Ezáltal vizsgálom, hogy jól jelzi-e a szempontrendszer a nagy intézmény 

esetében az intézményi jellemzők gyakoribb megjelenését, illetve a támogatott lakhatás esetén 

a közösségi működésmódok fokozott jelenlétét.  
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A szempontrendszer tesztelése a vizsgált egyes támogatott lakhatási szolgáltatások 

intézményi, illetve közösségi működéséről is szolgáltat információkat, bár a vizsgálat célja 

elsősorban a tesztelés. Tehát részválaszokat kaphatunk a következő alkérdésre: 

 Hogyan működnek a kiváltás „első körében” létrejött támogatott lakhatások az 

intézményi és a közösségi alapú szemlélet spektrumán? 

Illetve az előbbi kérdésre a szolgáltatási struktúra megközelítéséből ad majd választ a 

dolgozat 5.2. fejezete, ahol egy kvalitatív terepkutatás szakértői interjúinak és támogatott 

lakhatásban élő fogyatékos személyekkel készített fókuszcsoportos interjúinak eredményeit 

mutatom be. 

A két vizsgált fő fogalmat (intézmény, közösségi szolgáltatás) az intézményi férőhely kiváltás 

fogalma kapcsolja össze egymással, így ennek a fogalomnak a nemzetközi és hazai 

értelmezéseit, hazai történetét is áttekintem, a két fő fogalom kontextusának megértése 

érdekében. Így a disszertáció keretében a következő alkérdésekre keresem a választ: 

 Milyen lehetséges magyar és nemzetközi értelmezései vannak a 

„deinstitutionalisation” kifejezésnek? Hogyan viszonyulnak egymáshoz a különböző 

értelmezések? Kiket érint a folyamat?  

 Hogyan formálódott Magyarországon az intézményi férőhely kiváltás célja a gondolat 

első felmerülése óta? Milyen alapokon indult el a folyamat Magyarországon és mikor?  

 Mi mondható el a hazai kiváltás eredményeiről? 

o Hogyan alakult 1998 óta az intézményi és a közösségi alapú bentlakásos 

szolgáltatások férőhelyeinek száma, aránya, eloszlása?  

A kiváltás nemzetközi és hazai értelmezéseinek feltárása érdekében áttekintem, s 

dokumentumelemzés keretében elemzem a vonatkozó hazai jogszabályokat, stratégiákat, 

pályázati kiírásokat és kapcsolódó társadalmi egyeztetési folyamatokat. A korábban említett 

szakértői interjúk segítségével a fogalmak gyakorlati megjelenését is feltárom, valamint 

stakeholder elemzést is végzek a kiváltás legfontosabb szereplőinek és szemléletüknek a 

feltárása érdekében.  

A kiváltás eddigi számszerűsíthető eredményeit a fogyatékos személyek intézményi férőhely 

kiváltásához kapcsolódó statisztikai adatainak másodelemzése által tárom fel. 
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3. Kiváltáshoz kapcsolódó fogalmak és azok különféle 

értelmezései 
 

Első lépésként úgy vélem fontos definiálni, hogy mit is értek a kiváltás vonatkozásában 

társadalmi kirekesztés és befogadás alatt. Majd kifejtem, hogy mit tekintek a disszertáció  

keretében intézményi ellátás és közösségi ellátás alatt. Ennek érdekében tárgyalom e 

fogalmak nemzetközi és hazai meghatározásait, és egymáshoz való viszonyukat. Majd ezek 

után áttérek a kiváltás különböző értelmezéseire is.  

 

3.1. Társadalmi kirekesztés, társadalmi  befogadás és a kiváltás 

 

A 2001-es népszámlálás adatai szerint Magyarországon a fogyatékos személyek tartós 

bentlakásos szociális intézményeinek 19%-a külterületen, 1% ipari, üzemi területen, 2% pedig 

üdülő területen működött. (KSH, Népszámlálás 2001) Ezen intézmények vonatkozásában 

felmerülhet a térbeli társadalmi kirekesztés és szegregáció kérdésköre, az intézményi ellátások 

kiváltásához kapcsolódóan pedig, a társadalmi befogadás, az integráció és az inklúzió  

fogalmai. Ezért ebben az alfejezetben az előbb említett fogalmakat a kiváltás szempontjából 

értelmezem. 

A társadalmi kirekesztés fogalmát Lenoir alkotta meg 1974-ben. A fogalom gazdasági és 

társadalmi problémák széles körét egyesíti magában. Lenoir a kirekesztettek közé sorolta az 

értelmi fogyatékos embereket, az idős rokkantakat, az öngyilkosságot megkísérlőket, a 

bántalmazott gyerekeket, az egyedülálló szülőket, a sokproblémás háztartásokat, a 

szenvedélybetegeket, a bűnelkövetőket, a marginális, aszociális személyeket és a „társadalmi 

nem illeszkedőket”. Tehát a fogyatékos személyeket is a társadalmi kirekesztettek körébe 

sorolta. A fogalmat tovább bővítette Silver, aki szerint embereket kirekeszteni a 

következőkből lehet: megélhetés, biztos, folyamatos munkaviszony, jövedelem, vagyon, hitel, 

földtulajdon, lakhatás, minimális vagy megfelelő fogyasztási színvonal, oktatás, gyakorlati 

készségek, kulturális tőke, jóléti állam, állampolgárság, jog előtti egyenlőség, demokratikus 

részvétel, közjavak, nemzet vagy a domináns faj, család, társaság, emberiesség, tisztelet, 

önmegvalósítás és megértés. (Sen, 2003) 
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Bár az előbbiek közül a fogyatékos személyeket számos dimenzióban érheti kirekesztés, 

disszertációmban én elsősorban a lakhatási kirekesztés kérdésére fókuszálok. 

A társadalmi kirekesztés egyik altípusa a térbeli elkülönülés. Térbeli szegregáció hatására a 

különböző társadalmi csoportok közötti kapcsolatok, kommunikáció megritkul, megszűnik, 

tehát a mindennapi élettapasztalatok megosztására kevesebb vagy semmilyen mód nem nyílik. 

Ennek folytán csökken a társadalmi szolidaritás is a térben elkülönülő csoportok között. A 

térbeli elkülönülés viszont az azonos társadalmi helyzetű emberek integrációját eredményezi. 

Közöttük a kapcsolatok, a kommunikáció és a szolidaritás is sűrűsödik. (Szirmai-Váradi, 

2012) 

A térbeli szegregáció egyik kapcsolódó fogalma a gettó, ami jellemzően etnikai csoportok 

vonatkozásában értelmeződik, de úgy vélem a fogyatékos személyek és bentlakásos 

intézmények vonatkozásában is értelmezhető.  

Wacquant (2004) a gettó fogalmát a következő négy kritérium mentén határozza meg:  

1) Az adott terület térben elkülönül a település más részeiről.  

2) Az ott lakókhoz a településen élők negatív jelzőket kapcsolnak, stigmatizálják őket.  

3) Az ott élők nem szabad akaratukból, hanem valamilyen külső kényszer hatására (pl. 

gazdasági, társadalmi, adminisztratív, szimbolikus) költöztek a területre.  

4) Különbségek vannak az intézményrendszerhez való hozzáférésben a település 

lakossága és a területen élők között. A területen élők a többségi társadalomtól 

elkülönült, párhuzamos intézményrendszert vesznek igénybe.  

Vizsgáljuk meg, hogy ezeknek a kritériumoknak mennyire felelnek meg a fogyatékos 

személyek nagy létszámú bentlakásos intézményei.  

Ahogy az előbb említettem a fogyatékos emberek tartós bentlakásos intézményei számos  

esetben térben is elkülönülnek a településektől. 

A fogyatékos személyekhez, fogyatékossághoz társadalmi szinten számos negatív előítélet 

kapcsolódik. A testi és egyéb fogyatékosság, mint stigma jelenik meg. (Kálmán-Könczei, 

2002) Az intézménybe a fogyatékos személyek jellemzően külső kényszer hatására költöznek. 

Ilyen külső kényszer lehet például, hogy a természetes (családi, baráti, szomszédsági) támasz- 

rendszer nem képes támogatni a fogyatékos személyt a saját környezetében. Ennek oka lehet 

többek között az elérhető fogyatékos személyeket támogató szociális alapszolgáltatások 
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hiánya is az érintett személy lakóhelyén. Az ellátó rendszerben található un. „fehér foltokról”, 

ellátás hiányokról a későbbiekben írok majd még részletesebben.  

A nagy létszámú tartós bentlakásos intézményekben élő fogyatékos személyek jellemzően a 

többségi társadalomtól elkülönülten veszik igénybe a különböző intézményeket és 

szolgáltatásaikat. Például az intézmények jellemzően rendelkeznek saját háziorvossal, aki az 

intézményben külön rendel az ott lakók számára. Az intézmények általában a saját falaik 

között szervezik meg az étkezést. Számos esetben foglalkozásokat és foglalkoztatást is 

szerveznek az intézményen belül. Illetve tipikusan az intézmények mentálhigiénés 

szolgáltatás keretében különböző kulturális programokat is szerveznek a lakók részére. Így 

úgy vélem elmondható, hogy teljesül az intézmények esetében az a kritérium is, hogy a lakók 

korlátozottan férnek hozzá a nem fogyatékos társadalom intézményeihez és azok 

szolgáltatásaihoz. Úgy vélem, hogy egy tartós bentlakásos intézmény is megfelelhet a fenti 

gettó fogalomnak. 

Wacquant (2004) a térbeli és társadalmi kirekesztésre, kontinuumként tekint, amelynek egyik 

végpontja a társadalmilag heterogén szomszédság, a másik végpontja, pedig a gettó, a 

szegregált szomszédsági viszonyrendszer. A szerző a térbeli kirekesztést dinamikus 

folyamatnak tekinti, amiben központi jelentőséget tulajdonít a közösségi kapcsolatoknak és az 

intézményi viszonyoknak.  

Váradi-Virág (2015) a gettó fogalom időbeli változékonyságára és társadalmi kontextusba 

ágyazottságára hívják fel a figyelmet. Ennek szellemében a vonatkozó kutatásukban a gettó 

helyi fogalmát a kutatásukban vizsgált települések „kulcsinformátorainak” beszámolói alapján 

határozták meg, ami jól tükrözte a helyi társadalmi attitűdöket. 

A 314/2012. (XI. 8.) Korm. Rendelet szegregált, vagy szegregációval veszélyeztetett 

területnek tekinti a „szegregációs mutatóval lehatárolt olyan egybefüggő területet, amelyen az 

alacsony társadalmi státuszú családok koncentráltan élnek együtt vagy a társadalmi 

státuszcsökkenés jelei tapasztalhatók. Szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett terület 

lehet egy önálló településrész, de részét képezheti egy vagy több településrésznek is.” A KSH 

által kialakított szegregációs mutató a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkező és 

munkajövedelemmel nem bíró személyek arányát mutatja meg az aktívkorú (15-59 év) 

népességen belül. Ez a fogalom meghatározás családokról, tehát magán háztartásokról beszél 

a szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek vonatkozásában. Tehát az 

intézményi háztartásban élőket a fogalom nem fedi le, annak ellenére, hogy egy bentlakásos 



  17 

szociális intézmény lakóira is igaz lehet, hogy olyan személyek élnek egy területen, 

koncentrált módon, akiknek a társadalmi státusza alacsony.  

A fogyatékos személyek Magyarországon jellemzően alacsonyabb iskolai végzettséget 

szereznek, és kisebb arányban vesznek részt a munkaerőpiacon, mint az átlagnépesség. A 

fogyatékos emberek 53,36%-a (249 419 fő) rendelkezik maximum 8 általános iskolai 

osztállyal.  Az aktív korú fogyatékos személyek 13,96%-a (68491 fő) gazdaságilag nem aktív. 

A fogyatékos személyek 8%-a él intézeti háztartásban.  (KSH, 2011) 

A társadalmi kirekesztés és térbeli szegregáció fogalom párja a társadalmi befogadás, az 

integráció és az inklúzió.  

Az integráció és inklúzió fogalmait a gyógypedagógia is rendszeresen használja. A 

fogyatékos személyek vonatkozásában az integrációt kezdetben, mint a fogyatékos személyek 

társadalomba való beilleszkedését értelmezték. Az 1900-as évek második felétől Európában 

és az USA-ban társadalmi nyomás és szakmai okok miatt az integráció egy sajátos oktatási 

dimenziót nyert. A szegregált oktatással szemben megjelent az integrált, fogyatékos és nem 

fogyatékos gyerekek együttes oktatását szorgalmazó irányzat. (Papp, 2012)  

Az inklúzió, az inkluzív nevelés, avagy a befogás és a befogadó nevelés, befogadó oktatás 

kifejezések alapvetően először oktatási kontextusban jelentek meg, mint szakpolitikai 

kifejezések. A fogalom befogadó szemléletet tükröz, ami nem elkülönülő csoportokat 

igyekszik összeilleszteni, nem a fogyatékos személyek csoportját kívánja beilleszteni a nem 

fogyatékos emberek csoportjába, hanem egy mindenkit befogadó, a tanulók sokféleségét 

alapvetőnek tekintő iskola létrehozását célozza. Fontos tehát hangsúlyozni, hogy az integráció 

és az inklúzió nem szinonimái egymásnak. (Papp, 2012)  

Tehát az inklúzió fogalmával összefüggésbe a bevezetőben bővebben kifejtett fogyatékosság 

modellek közül leginkább az emberi jogi modell hozható, amely egyenjogú állampolgárként 

tekint a fogyatékos személyekre.  

Wilken (2015) a társadalmi részvétel 3 típusát különíti el. A funkcionális integrációt, a 

szociális integrációt és az inklúziót. A funkcionális integráció által az egyének funkcionális 

szerepet nyernek a közösségben.  Ilyen szerep lehet például a munkavállalói szerep.  A 

szociális integrációval az egyén egy közösség kapcsola ti hálójának részesévé válik, például 

baráti kapcsolatok szövődnek. Az inklúzióval pedig az egyén a közösség egyenlő tagjává 
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válik és a “másságát” elfogadva képes a közösség a személy számára a részvétel lehetőségét 

biztosítani (Wilken et al 2015).  

Cohen (1985) közösségről szóló szimbolikus konstrukció elmélete a közösség kialakulásának 

négy alapfeltételét nevesíti: a tér, a csoporttá válás azonos érdekei, a tagok közötti társadalmi 

interakciók és a társadalmi cselekvés.  

A társadalmi részvétel lehetőségének és a közösségek kialakulásának fontos alapja a tér. 

Térben szegregált közegben, amilyen például egy tartós bentlakásos intézmény is, 

létrejöhetnek közösségek, és a közösségi részvételnek különböző típusai, viszont azok egy 

azonos társadalmi helyzetű csoporton belül jönnek léte. Ahhoz viszont, hogy a valós 

társadalmi részvétel lehetősége nyitott legyen a fogyatékos személyek számára is, 

szükségesek a közösség minden tagja számára egyenlően nyitott és hozzáférhető, inklúzív 

terek, amelyek biztosítják a társadalmi interakció lehetőségét.  

A kiváltás keretében kialakítandó, megerősítendő közösségi alapú szolgáltatások, amelyek a 

közösség minden tagja számára megkülönböztetés nélkül hozzáférhető közszolgáltatásokat 

biztosítanak az egyének társadalmi részvételének biztosítása érdekében, főleg az inklúzió 

fogalmát tükrözik. A közösségi támogató szolgáltatások pedig, amelyek kifejezetten a 

fogyatékos személyek csoportjára irányulva nyújtanak társadalmi részvételt támogató 

szolgáltatásokat, az integráció fogalmát jelenítik meg.  

 

3.2. Intézményi  ellátás a fogyatékos személyek szolgáltatásaiban 

 

3.2.1. Nemzetközi értelmezések 

 

Az intézmény fogalma társadalomtudományi szempontból sokféle módon értelmezhető. Az 

értelmezések szociológiai szemléletmódok mentén ágaznak szét.  Az intézmény jelentheti (1) 

elvárások és szabályok rendszerét, (2) a viselkedés megfigyelhető szabályszerűségét és a 

kölcsönhatások rendszerességét, (3) beállítottságok  és értelmezési hajlandóságok 

valószínűségét, (4) valamilyen csoportot vagy szervezetet, vagy (5) a társadalom valamely 

szféráját vagy alrendszerét. (Farkas, 2007)  

Az intézmény fogalma tehát többek között használható a társadalmi csoport vagy szervezet 

fogalmakkal azonos értelemben is. Így értelmezi a fogalmat többek között Max Weber és 
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Erving Goffman is. E megközelítés szerint intézménynek tekinthető pl. egy egyetem vagy egy 

cég. Ez a fogalomértelmezés megfeleltethető az intézmény jogi megközelítésének, ami a 

közösségi célra létrehozott társadalmi vagy állami szervezeteket tekinti intézményeknek.  

(Farkas, 2007) 

Ha a fogalmat a fogyatékos személyek bentlakásos szolgáltatásai vonatkozásában ragadjuk 

meg, akkor az intézmény fogalmának szervezetként történő meghatározása tovább szűkül. Az 

intézmény ebben a szűk értelemben vett meghatározásai is szerteágaznak. Közös jellemzőjük 

azonban, hogy nem semlegesek, hanem értékterheltek. A fogyatékos személyek tartós 

bentlakásos szolgáltatásai vonatkozásában az intézmény fogalmához napjainkban jellemzően 

negatív értékítéletek kapcsolódnak. A fogalomhasználat nem konzekvens, jellemző az 

intézmény és az intézet fogalmak szinonimaként való használata., tekintve, hogy az angol 

„institution” fogalom intézményként és intézetként egyaránt fordítható. Én a disszertációmban 

az intézmény szót használom, mert a nagy létszámú tartós bentlakásos intézményeket az 

intézmények egy specifikus alcsoportjának tekintem.  

Az Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi Főigazgatóság (2009) 

intézményi gondozás alatt a szegregált körülmények között biztosított lakhatást nyújtó 

intézményeket érti. Egy lehetséges definícióként említi az intézményi létszámot: a 30 

férőhelyes, illetve az annál nagyobb lakhatási formákat  definiálja intézményi lakhatási 

szolgáltatásnak. A létszámot viszont csupán indikátornak tekinti, ami egy dimenziója az 

intézményi ellátásnak, és főleg a statisztikai adatgyűjtések esetében tartja hasznosnak. Az 

anyagban megfogalmazásra kerül, hogy minél nagyobb az együtt élő személyek létszáma, 

annál valószínűbb, hogy sérül a személyre szabott, egyéni szükségleteken alapuló szolgáltatás 

kritériuma, az egyén társadalmi részvétele és befogadása, így nő az intézményi kultúra 

kialakulásának kockázata. (Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi 

Főigazgatóság, 2009) 

Az Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi Főigazgatóság (2009) 

tehát az egy dimenziós, ellátotti létszám alapú meghatározással szemben inkább az emberi 

jogi megközelítést preferálja, ami figyelembe veszi az emberi méltóságot, az életminőséget, 

az egészséget, az autonómiát és a társadalmi befogadottságot. Intézményi bentlakásos 

szolgáltatásnak azokat a szolgáltatási formákat tekinti, ahol kialakul az intézményi kultúra. 

(Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi Főigazgatóság, 2009) 
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Összességében a tanulmány három kritériumot fogalmaz meg, ami alapján intézménynek 

tekint egy lakhatási szolgáltatást. Ezt a definíciót veszi át a 2012-ben megjelent Egységes 

Európai Útmutató is. (EEG, 2012) 

 „a felhasználókat izolálja a közösségi társadalomtól, és együttélésre kényszeríti őket; 

 a felhasználóknak nincs elegendő kontrolljuk az életük és az őket érintő döntések 

felett; 

 a felhasználók egyéni igényeivel szemben elsőbbséget élveznek a szervezeti 

követelmények” (EEG, 2012) 

Az intézményi kultúra fogalma a szervezetszociológia szervezeti kultúra fogalmával 

kapcsolható össze. Ugyanis minden szervezetre igaz, hogy kialakít egy rá jellemző szervezeti 

kultúrát, ami értékek, normák, magatartások és hiedelmek a szervezet tagjai által elfogadott 

sajátos rendszere. (Schein, 1985) Meglátásom szerint az intézményi kultúra a szervezeti 

kultúra egy speciális formájának tekinthető, ami a fogyatékos személyek bentlakásos 

szolgáltatásai vonatkozásában az intézmény fogalomhoz hasonlóan negatív értéktartalommal 

társul. 

Az ENSZ Emberi jogi Tanácsának tematikus tanulmánya, a fogyatékos emberek önálló 

életvitelhez és közösségi befogadáshoz való jogáról tovább bővíti az intézményi kultúra 

fogalmát. (UNHRC, 2014) 

 Megfogalmazása szerint az intézmény jellemzői a következők: 

 közösségi élettől való izoláció, szegregáció (térben és szociálisan); 

 lakók mindennapi döntések feletti kontrolljának a hiánya; 

 napirend rugalmatlansága; 

 személyes szükségletek, igények figyelembe nem vétele; 

 központilag irányított és szervezett csoportos tevékenységek ;  

 paternalista szolgáltatói személet; 

 lakhatási körülmények ellenőrzése az érintettek beleegyezése nélkül; 

 aránytalanul nagyszámú fogyatékos ember együttélése adott környezetben. (UNHRC, 

2014) 
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Az UNHRC (2014) a következő kontrollkérdéseket javasolja, annak megállapítására, hogy 

intézményi ellátás-e egy adott szolgáltatás: 

 Dönthet-e az egyén arról, hogy ki(k) lesz(nek) a lakótársa(i)? 

 Dönthet-e az egyén arról, hogy mikor megy el otthonról és mikor megy haza?  

 Dönthet-e az egyén arról, hogy milyen ételt eszik, vásárol?  

 Dönthet-e az egyén arról, hogy kit/kiket enged be az otthonába?  

 Dönthet-e az egyén a napirendje megtervezéséről? (UNHRC, 2014) 

Utóbbi tanulmány kifejezetten hangsúlyozza az egyén őt érintő kérdések feletti kontrolljának 

fontosságát. Ezt jól illusztrálják az előbbi kérdések is. Tehát ez nem csak az ENSZ 

Fogyatékosügyi Egyezmény 19. Cikkében megfogalmazott, lakóhely és lakótárs szabad 

megválasztását jelenti, hanem az e cikkel szorosan összefüggő 12. Cikkben foglalt törvény 

előtti egyenlőséget, és a megkülönböztetés nélkül biztosított jogi cselekvőképességet is. A 

tanulmány a helyettes döntéshozatalt lehetővé tevő szabályozások helyett, a támogatott 

döntéshozatal eszközének bevezetését javasolja. (UNHRC, 2014) 

Az ENSZ fogyatékos személyeinek jogaival foglalkozó Bizottsága (2017) a fogyatékos ügyi 

ENSZ Egyezmény 19. Cikkéhez fűzött általános kommentárja is meghatározza, hogy mit ért 

intézményi típusú szolgáltatás alatt. (UNCRPD, 2017) 

 a segítőket kötelező megosztani másokkal; 

 nem dönthet az egyén, vagy kevés ráhatása van a segítője személyére; 

 izoláció, szegregáció a közösségben való önálló élettől; 

 mindennapi döntési helyzetek feletti kontroll hiánya; 

 nem dönthet róla az egyén, hogy kivel él; 

 mindennapi rutin/napirend rugalmatlansága függetlenül az egyén szándékaitól, 

preferenciáitól; 

 adott fenntartó által, ugyanazon a helyen, ugyanazok a csoportos tevékenységek 

biztosítottak; 

 paternalista szolgáltatói szemlélet; 

 ellenőrzés a lakhatási körülmények felett; 

 aránytalanul nagyszámú fogyatékos személy együttélése adott környezetben. 

(UNCRPD, 2017) 
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Ez a meghatározás lényegében átfed az UNHCR (2014) meghatározásával, az első két 

segítőkre vonatkozó ponttal egészül ki. Az UNCRPD (2017) felhívja a figyelmet arra, hogy a 

19. Cikkben megfogalmazott önálló életvitelhez és társadalmi befogadáshoz való jog több 

egyéb joggal is összefügg. Ilyenek a polgári, politikai, gazdasági, szociális és kulturális jogok. 

Csak akkor tud megvalósulni a 19. Cikk tartalma, ha az előbbi, alapjául szolgáló jogok 

biztosítottak. 

A bentlakásos intézmény intézményi kultúra kialakulása felőli megközelítése megfeleltethető 

Goffman (1998) totális intézmény meghatározásának. Goffman olyan intézményeket sorol a 

totális intézmény kategóriájába, amelyek a lakóik minden élettevékenységét kontrollálják és 

azt az intézmény működési logikájához igazítják. Ez magában foglalja az előbbi intézményi 

kultúra fogalom két dimenzióját, az egyén kontrolljának a hiányát és a szervezeti igények 

dominanciáját az egyéni szükségletek, igények felett.  

Intézményekről szólván fontos felidézni Foucault elméletét a hatalom, tér, idő és normalitás 

vonatkozásában. Foucault megfogalmazza, hogy a tér felosztása a modern hatalom egyik 

technikája. A premodern korban az emberek kontrollálatlanul mozogtak, ezzel szemben a 

modern kor minél kisebb egységekre osztja fel a teret, minden személynek meghatározza a 

helyét, például a betegekét a kórteremben, az iskolásokét az iskolában. Ez a térbeli 

behatárolás ellenőrizhetővé teszi az embereket, így Foucault ezt a fegyelmezés egy 

eszközeként definiálja. Hasonlóan fegyelmezőeszköznek tekinti az időt és a normát is. A 

modern hatalom egy másik fontos fegyelmező eszköze a normalitás. A norma nyilvános és 

arra szolgál, hogy az egyént be lehessen kategorizálni a normához való viszonya alapján. A 

norma által mindenkiről lehet tudni, hogy milyen és mi várható tőle, valamint ösztönzi az 

egyéneket arra, hogy minél jobban megközelítsék a normát. A deviancia, azaz a túlzott 

normasértés pedig nyilvános szankciókkal jár, amilyen például a térbeli elkülönítés különböző 

intézményekben, például börtönben, elmegyógyintézetben és javító-nevelő intézetben. (Kiss, 

1994)  

Ez reflektál az intézményi kultúra első dimenziójára, vagyis a közösségtől való izolációra, az 

intézményi típusú ellátás jellemzően szegregált térbeli elhelyezkedésére. Reflektál továbbá az 

intézménybe való elkülönítés okára, hiszen a normától való eltérésre is utal. Ez erősen 

összefügg a fogyatékosság különböző fogalmi megközelítéseivel is. Például, ha a fogyatékos 

embereket a jótékonysági modell mentén rászorulónak, vagy az egészségügyi modell mentén 

betegnek tekintem, akkor legitim a segítésük, gyógyításuk elkülönített intézményekben. 
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Viszont, ha a fogyatékos embereket egyenrangú állampolgárnak tekintem – ahogy a 

fogyatékosság emberi jogi megközelítése teszi –, akiket ugyanolyan jogok illetnek meg, mint 

bármely más állampolgárt, az intézményi elkülönítésük illegitimmé válik. (Kálmán-Könczei, 

2002) 

 

3.2.2. Hazai értelmezések 

 

Az intézményi ellátás fogalmának intézményi kultúra felőli komplexebb megközelítésével 

szemben a hazai jogszabályok inkább az ellátotti létszám, a férőhelyszám felőli meghatározást 

használják. Az 1998. Évi XXVI. Tv. az 50 fősnél nagyobb bentlakásos intézményeket tekinti 

intézményeknek. Ezt a perspektívát kívánom a disszertációmban tágítani az intézeti kultúra 

megközelítése irányába.  

A szakértői interjúk keretében megkérdeztem, hogy a különböző szereplők mit tekintenek 

intézményi ellátási formának a fogyatékos személyek vonatkozásában.  

Az állami fenntartó munkatársa rávilágított, hogy két fogalom is megjelenik a kiváltás körüli 

közbeszédben szinonimaként, az intézmény és az intézet. Ez meglátása szerint nem helyes, 

mert az intézet egy pejoratív fogalom, ami egészségügyi alapokon működő bentlakásos 

szolgáltatásokat jelöl, ahol hospitalizáció következik be. Véleménye szerint Magyarországon 

a bentlakásos intézmények többsége nem intézet, hanem inkább nagy létszámú bentlakásos 

intézmény, ami inkább szociális megközelítésben működik.  

„A magyar szociálpolitika az sokkal érzékenyebb, tényleg szociális gondozás alakult ki 

mentálhigiénével, nagyon sok mindennel, fejlesztőpedagógussal. Azt gondolom, hogy nem 

intézet. Az más, hogy Magyarországon is vannak intézetnek nevezhető intézmények. A 

súlyosan halmozottan sérültek, azt nyugodtan nevezhetjük annak, hiszen ott az egészségügyi 

ápolás-gondozás, ami túlsúlyban van. Vannak pszichiátriák is, mint Szentgotthárd.” (állami 

fenntartó munkatársa) 

Az intézmény fogalom véleménye szerint a költségvetési szervet jelöli, ami összefogja a 

különböző szolgáltatási formákat, így szükségszerű. Tehát az intézmény jogi meghatározását 

követi. A bentlakásos intézményi ellátási formát, a szociális otthont inkább, mint 

„tömegintézményt” határozza meg a maga infrastrukturális, szakmai tartalmaival, ami helyett 

létrejön a támogatott lakhatási szolgáltatási forma.  
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Az egyházi fenntartó munkatársa intézményi ellátásnak az intézményesült szolgáltatásokat 

tekinti a jogi megközelítést követve. Meglátása szerint a tartós bentlakásos szolgáltatások 

épületeit és a benne nyújtott szolgáltatásokat értelmezik még intézményként a fogyatékos 

személyek vonatkozásában, amelyeket most a kiváltás keretében le akarnak bontani.  

Mind a két fenntartó a kiváltás dinamikájába ágyazva beszél az intézményi ellátási formáról.  

A többi megkérdezett szereplő jellemzően az intézményi kultúra irányából határozza meg az 

intézményi ellátás fogalmát. Hangsúlyozzák a lakók választási lehetőségének, 

autonómiájának, önrendelkezésének a hiányát, a csoportos, uniformizált, „üzemszerű” 

megoldásokat, a rigid napirendet, a házirend alapú működést, a nagyszámú fogyatékos 

személy együttélését és a szegregációt. Többen megfogalmazták, hogy nem helyeslik a 

létszám alapú meghatározást.  

„Az önrendelkezéshez kötném. Mi az a közeg, amiben ő a széleskörűen értelmezett 

eszközeivel, mik azok a helyzetek, amikben tud önrendelkezően élni és mi az, amiben nem.” 

(BGGYK munkatársa) 

„A másik eleme a nagyfokú összezártság, üzemszerűség, szegregáció. Az, hogy gyakorlatilag 

semmilyen kinti közösséggel nincsenek kapcsolatban az ott lakók” (TASZ munkatársa) 

„A közös ismérv, hogy ők mind fogyatékosok. Hogy ők egy külső ismérv alapján kerültek 

össze. Nem azért mert oda költözött a családjuk vagy ott kaptak munkát vagy bármilyen más 

okból úgy adódott az életük.” (EMMI munkatársa) 

Tehát a fenntartói szereplőkön túl minden megkérdezett explicit jelezte, hogy az intézményi 

kultúra irányú meghatározással ért egyet, amelyet többek között az EEG (2012) egységes 

európai kiváltási útmutató és az UNHRC (2014) meghatározása is követ, szemben a létszám 

alapú meghatározással, amit a fent idézett jogszabály mutat. 
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3.3. Közösségi alapú szolgáltatás a fogyatékos személyek ellátásaiban 

 

3.3.1. Nemzetközi értelmezések 

 

A közösségi szolgáltatásokat vagy közösségi alapú szolgáltatásokat gyakran az intézményi 

ellátás ellentétpár fogalmaként használják. Ahhoz viszont, hogy a közösségi alapú 

szolgáltatások fogalmát értelmezni tudjuk, először szükséges egy kapcsolódó fogalom, a 

közösségi/önálló életvitel kifejezés leírása.  

A gyakran szinonimaként használt önálló életvitel és közösségi életvitel kifejezés nem jelent 

feltétlenül teljes önellátást. Azt jelenti, hogy az emberek dönthetnek arról, hogy kivel, hol és 

hogyan élnek. (EEG, 2012) 

Az ENSZ fogyatékos személyek jogaival foglalkozó bizottsága (2017) a fogyatékos ügyi 

ENSZ Egyezmény 19. cikkéhez fűzött általános kommentárja szerint önálló életvitel az, ha a 

fogyatékos személyek minden szükséges eszközt megkapnak ahhoz, hogy a választási és 

döntési jogukat gyakorolják az életük és az őket érintő kérdések felett. Az egyén autonómiája 

és önrendelkezése alapjai az önálló életvitelnek. Az általános kommentár az önálló életvitelbe 

sorolja a közlekedéshez, az információhoz, a személyi segítéshez, a lakhelyhez, a megfelelő 

foglalkoztatáshoz, a személyes kapcsolatokhoz, a táplálkozáshoz, a ruházathoz, a higiéniához, 

az egészségügyi szolgáltatáshoz, a vallási tevékenységekhez, a kulturális tevékenységekhez, a 

szexuális és reprodukciós jogokhoz való hozzáférést, valamint a lehetőséget a saját napi rutin 

és szokások kialakításához. Az önálló életvitel nem feltétlenül jelenti, hogy egyedül élünk és 

önmagunk el tudunk látni minden a mindennapokhoz szükséges tevékenységet. Az a 

választásra, döntésre való jogot jelenti, figyelembe véve az egyén emberi méltóságát és 

autonómiáját. Tehát az egyén nincs megfosztva a választási és döntési jogától a személyes 

életstílusa és mindennapi tevékenységei vonatkozásában. Ez a meghatározás egybecseng az 

EEG (2012) meghatározásával. (UNCRPD, 2017) 

 Az UNCRPD (2017) általános kommentár önálló életvitelt támogató lakhatás alatt azt érti, 

hogy az egyén nem veszíti el a választási jogát és az autonómiáját abból adódóan, hogy adott 

lakhatási körülmények között él. Sem az intézményi, sem a csoportos, sem az egyéni lakhatási 

formában való életet nem tekinti önálló életvitelnek, ha az intézményi jellemzőket mutat.  

Ezeket a konkrét jellemzőket az előző, intézményi ellátásról szóló részben mutattam be 

részleteiben. (UNCRPD,2017) 
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Magyarország 2007-ben ratifikálta az ENSZ Fogyatékos személyek jogairól szóló  

Egyezményét. A dokumentum alapján „fogyatékossággal élő személy minden olyan személy, 

aki hosszan tartó fizikai, értelmi, szellemi vagy érzékszervi károsodással él, amely számos 

egyéb akadállyal együtt korlátozhatja az adott személy teljes, hatékony és másokkal egyenlő 

társadalmi szerepvállalását.”6 Tehát e fogyatékosság definíció alapja az egészségkárosodás, 

ami egyéb akadályokkal együttesen, a többségi társadalom tagjaival egyenlő társadalmi 

életben való részvételt korlátozhatja. A meghatározás a fogyatékos személyek társadalmi 

részvételére helyezi a hangsúlyt. A definíció egy fontos újdonsága, hogy beemeli a 

fogyatékossággal élő személyek csoportjába a mentális károsodással bíró, más 

megfogalmazásban pszicho-szociális fogyatékos személyek csoportját is. A jogszabály 

magyar fordítása pontatlan, torzító és nem mentális, hanem szellemi károsodásról beszél. 

(Gombos, 2013) 

Az Egyezmény ratifikálásával Magyarország elismerte többek között a fogyatékossággal élő 

személyek egyenlő jogát a közösségben való élethez és a másokkal egyenlő szabad 

döntéshez; kijelentette, hogy minden szükséges és hatékony intézkedést megtesz annak 

érdekében, hogy a fogyatékossággal élő személyek teljes mértékben élvezhessék jogaikat és a 

teljes közösségi befogadást (inklúziót) és részvételt, és ennek érdekében biztosítja a 

következőket: 

a)” a fogyatékossággal élő személyeknek másokkal azonos alapon lehetőségük van 

lakóhelyüknek és annak megválasztására, hogy hol és kivel élnek együtt, és nem kötelezhetők 

bizonyos megszabott körülmények között élni;  

b) a fogyatékossággal élő személyek számára hozzáférési lehetőséget biztosítanak többféle 

otthoni, intézményi 7  és egyéb közösségi támogató szolgálathoz, beleértve azt a személyes 

segítséget,8 mely a közösségben éléshez és a közösségbe történő beilleszkedéshez, valamint a 

közösségtől való elszigetelődés és kirekesztődés megelőzése céljából szükséges;  

                                                                 
6
 1. Cikk: „Persons with disabilities include those who have long-term physical, mental, intellectual or sensory 

impairments which in interaction with various barriers may hinder their full  and effective participation in 
society on an equal basis with others.” 
7
 Az eredeti jogszabályi szövegben a „residential” kifejezés szerepel, ami bentlakásos/ lakhatási , és nem 

intézményi szolgáltatásokat jelent.  
8
 Az eredeti jogszabályi  szövegben „personal assistance”, tehát személyi asszisztenciát és nem személyes 

segítséget jelent.  A személyi asszisztencia egy meghatározott szolgáltatási típus a közösségi alapú támogató 
szolgáltatások között. Az EEG (2012) Egységes Európai útmutató ezt a szolgáltatást a fogyatékos személyek 

önálló életviteléhez az egyik legfontosabb szolgáltatásnak tekinti. A személyi asszisztencia nem egyezik meg az 
otthoni segítségnyújtással vagy a házigondozói szolgáltatásokkal. A személyi segítés az egyén egyedi igényeinek 
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c) a mindenki számára nyújtott közösségi szolgáltatások („community services”) és 

létesítmények azonos alapon hozzáférhetők a fogyatékossággal élő személyek számára is, és 

igényeikhez igazítottak.” (2007. Évi XCII. Tv. 19. cikk) 

Az a) pont reflektál Wacquant (2004) gettó fogalmára, ami kiemeli a külső kényszer alapján 

történő elkülönülés fontosságát. Egy inkluzív lakókörnyezetben az ott élőknek módjuk van 

megválasztani a lakóhelyüket és lakótársaikat.  

A c) pont is összekapcsolható Wacquant (2004) fogalmával, ami hangsúlyozza a különböző 

intézményekhez és szolgáltatásaikhoz való hozzáférésbeli különbségeket. Egy inkluzív 

közösségben a gettóval, szegregált lakókörnyezettel szemben minden lakosnak azonos 

hozzáférése van a mindenki számára nyújtott közszolgáltatásokhoz.  

Az UNCRPD (2017) a fogyatékos ügyi ENSZ Egyezmény 19. cikkéhez fűzött általános 

kommentárja jobban kibontja a 19. cikk három fenti pontját.  

a) A pont kulcs eleme, hogy a fogyatékos személyek dönthessenek arról, hogy hogyan, 

hol és kivel élnek. Itt a jogszabály szövegéhez képest hozzáadott tartalom, hogy a 

hogyant, az életmód megválasztásának jogát is megfogalmazza a kommentár. A 

dokumentum szerint az egyén választásának több tényező is gátat szabhat: 

o kizárólag intézményi vagy csoportos lakhatás hozzáférhető, vagy csak a 

család támogatására hagyatkozhat az egyén; 

o az egyénnek nem áll rendelkezésére hozzáférhető információ az elérhető 

szolgáltatásokról; 

o az egyén döntési joga korlátozva van a fogyatékos személyek jogi 

cselekvőképességét korlátozó jogi szabályozás pl. gondnoksági rendszer 

által (UNCRPD, 2017) 

b) A pont a fogyatékos személyek egyénre szabott közösségi támogató szolgáltatásokhoz 

való jogát fogalmazza meg. Az egyénnek joga van választani többféle szolgáltató és 

segítő közül. A szolgáltatásoknak kellően rugalmasnak kell lenniük, hogy 

alkalmazkodni tudjanak az egyén igényeihez. A fogyatékos személyek támogató 

                                                                                                                                                                                                           
felmérésén alapul és a fogyatékos személy maga szervezi meg vagy vásárolja meg a szolgáltatást, aminek 
finanszírozása közvetlenül a fogyatékos személy részére kifizetett pénzbeli ellátásból történik. Az értelmi 

fogyatékos személyek illetve a gyerekek a szolgáltató feletti kontroll  gyakorlásához igénybe vehetnek 
segítséget. Magyarországon házigondozói szolgáltatás a házi segítségnyújtás. A támogató szolgáltatásnak van 
személyi  segítés szolgáltatási eleme. Viszont Magyarországon jelenleg nincs a személyi asszisztencia fenti 

kritériumainak megfelelő szolgáltatás. Többek között azért sem, mert a fogyatékos személyek nem kapnak 
pénzbeli juttatást az államtól személyi asszisztencia szolgáltatás vásárlása céljából.  
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szolgáltatásainak nem csak az egyén otthonában kell hozzáférhetőnek lenniük, hanem 

kiterjeszthetőknek kell lenniük a foglalkoztatásra, képzésre, politikai és kulturális 

részvételre, szabadidő eltöltésre, utazásra, szülői szerepre képessé tételre, és a családi 

kapcsolatok ápolására is. A szolgáltatásoknak egyénre szabottnak, egyén által 

irányítottnak és az egyén teljes közösségi részvételét és befogadását támogatónak kell 

lenniük. (UNCRPD, 2017) 

c) A közösségi szolgáltatásoknak és létesítményeknek elérhetőknek, hozzáférhetőknek és 

adaptálhatóknak kell lenniük. A társadalom minden tagja számra hozzáférhetőknek 

kell lenniük. Önmagában a nagy létszámú intézmények bezárása nem elegendő, átfogó 

szolgáltatási reformra, közösségfejlesztésre és társadalmi érzékenyítésre van szükség.  

Az általános kommentár megfogalmazza, hogy akadálymentes és megfizethető 

lakások kialakítására van szükség, mivel a fogyatékos személyeknek bárki mással 

azonos joguk van a közösségben élni. Nem elfogadható, ha adott épületben, környéken 

kell a fogyatékos személyeknek együtt élniük. (UNCRPD, 2017) 

Tehát a fentieket összegezve a fogyatékos emberek közösségi életvitelének megvalósítása 

érdekében az egyezményt ratifikáló országnak szükséges biztosítania az egyének döntéshez 

való jogát a lakhatásuk tekintetében, hozzáférhető közösségi szolgáltatásokat és többféle 

közösségi támogató szolgáltatást.  

A közösségi alapú szolgáltatás illetve közösségi szolgáltatás vagy ellátás („community based 

services”, „community services”) az Egységes Európai Kiváltási Útmutató meghatározása 

alapján azon szolgáltatásokat jelöli, amelyek lehetővé teszik az egyén számára a közösségi 

életvitelt, a gyerekek esetében pedig azt, hogy ne intézményben, hanem családi környezetbe n 

nőjenek fel. A kifejezés olyan a közösség egészét segítő szolgáltatásokat – például lakhatás, 

egészségügyi ellátás, oktatás, foglalkoztatás, kultúra és szabadidő – ölel fel, amelyeknek 

mindenki számára hozzáférhetőknek kellene lenniük, fogyatékosságuk jellegétől vagy a 

támogatás szükséges mértékétől függetlenül. Az ilyen szolgáltatások létrejöttéhez szükséges, 

hogy a különböző közszolgáltatások elérhetőek és hozzáférhetőek legyenek a fogyatékos 

emberek számára is, ezzel csökkentve a speciális szolgáltatásokra való igényt. A közösségi 

szolgáltatás fogalom továbbá speciális szolgáltatásokat is jelöl, például a fogyatékossággal élő 

személyeknek különböző támogató szolgáltatásokat. (EEG,2012) 

A közösségi támogató szolgáltatások („community support services”) célzottan a fogyatékos 

személyek közösségi életvitelét támogató speciális támogató szolgáltatások. Ilyen 
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szolgáltatások például a lakhatási szolgáltatások, a személyi segítés és az otthon közeli 

szolgáltatások. (CRPD 19. Cikk c, pont) Ezek a szolgáltatások a közösségi szolgáltatások egy 

alcsoportját képezik.  

 

 

Ábra 1: Közösségi szolgáltatások típusai (saját szerk.) (Forrás: EEG, 2012)  

 

A közösségi támogató szolgáltatások között találhatóak a fogyatékos személyek közösségi 

lakhatási szolgáltatásai. Ezen szolgáltatásoknak több típusát különíthetjük el.  Én a felnőtt 

fogyatékos személyek esetében releváns lehetőségeket sorolom fel. (EEG,2012) 

 Akadálymentes lakhatás: Fontos, hogy a fogyatékos emberek számára is rendelkezésre 

álljon megfizethető, akadálymentes, integrált és biztonságos szociális  lakhatás. 

Emellett növelni szükséges az elérhető egyetemesen tervezett lakások, házak arányát a 

közösségekben.  

 Támogatott lakhatás („supportive housing”) Lakó tulajdonában álló vagy bérelt 

(magán, szociális) ingatlan, ahol az egyén dönthet arról, hogy kivel él együtt. A lakó 

igénybe vesz egyéni szükségletei mentén a mindennapi életvitelét támogató 

szolgáltatásokat. Fontos elem, hogy a mindennapi életvitelt támogató szolgáltató nem 

rendelkezik a lakhatás felett, attól függetlenül biztosítja szolgáltatását. A lakhatási és 

az egyéb támogató szolgáltatások elkülönülnek egymástól. Ez csökkenti a lakó 

kiszolgáltatottságát, hiszen ha például lakhatási gondja támad, az életvitelt támogató 
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szolgáltatásra még mindig jogosult marad. Fontos felhívni rá a figyelmet, hogy a 

támogatott lakhatás nem egy szolgáltatás neve, hanem inkább egy életfo rmát jelöl, 

amiben az egyén bérelt vagy saját ingatlanban él, és az önálló életvitele fenntartása 

érdekében sokféle közösségi támogató szolgáltatást vesz igénybe. (EEG,2012)  

A támogatott lakhatás modellje a lakóotthoni szolgáltatások kritikáira – miszerint a 

lakóotthonban is kialakulnak intézményi működésmódok, csoportos megoldások – 

válaszul alakult ki az 1990-es években, az USA-ban és az Egyesült Királyságban. 

(AOSZ, AURA EGYESÜLET-MOHA, 2011) 

A támogatott lakhatási EEG (2012) modell jellemzői: 

- Koncentrált, egy helyre sűrített elhelyezés helyett a többségi lakosságra jellemző 

típusú és méretű lakások, házak integrált elhelyezéssel, lakott területen.  

- Általános egészségügyi és szociális közszolgáltatásokhoz való hozzáférés 

biztosított. 

- Személy számára egyénre szabott önálló életvitelt és közösségi részvételt támogató 

szolgáltatás biztosítása saját otthonában.  

- Biztosított az egyén számára az egyéni választás lehetősége. Pl. dönthet, hogy 

kivel él együtt, milyen közösségi programon vesz részt.  

Klein (1994) támogatott lakhatással kapcsolatos alapelvei:  

- A lakhatás és a mindennapi életvitel támogatásának különválasztása. Lakhatás és a 

segítői szolgáltatás különböző formáinak rugalmas kombinációja.  

- Személyközpontú, kerüli a csoportos megoldásokat. A támogatás az egyén 

szükségleteihez, elvárásaihoz idomul.  

- Mindenki számára elérhető, a fogyatékosság mértékétől függetlenül.  

- Az egyén saját élete irányítójává válik.  

- Célja az érintettek személyes kapcsolatainak támogatása és erősítése. Az egyén 

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

tervezi meg a szolgáltatást szemben a hagyományos bentlakásos ellátásokkal, 

amelyekben a lakóknak kész rutinhoz kell alkalmazkodnia. (AOSZ, AURA 

EGYESÜLET-MOHA, 2011) 
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Egy angliai szervezet (Paradigm) és partnerei 2002-ben kidolgoztak 11 alapevet a támogatott 

lakhatás vonatkozásában a minőségi szolgáltatások biztosítása érdekében. Az alapelvek 

kimeneti fókuszúak és a fogyatékos személyek emberi jogain alapulnak. (Paradigm, 2002) 

- Én döntök róla, hogy kivel élek.  

- Én döntök róla, hogy hol élek.  

- Rendelkezem saját otthonnal.  

- Én döntök róla, hogy milyen támogatást kapok és hogyan. 

- Én döntöm el, hogy kitől veszem igénybe a támogatást.  

- Jó minőségű támogatást kapok.  

- Én választom meg a barátaimat és a kapcsolataimat.  

- Eldönthetem, hogy hogyan éljek egészségesen és biztonságban.  

- Eldönthetem, hogy hogyan veszek részt a közösség életében. 

- Ugyanazok a jogok és kötelezettségek illetnek meg, mint bármely más 

állampolgárt. 

- Segítséget kapok abban, hogy változtatni tudjak az életemen. (Paradigm, 2003) 

 Csoportos otthon, lakóotthon, lakásotthon („group home”): Felnőttek vagy gyerekek 

csoportja él együtt egy házban vagy lakásban szakemberek támogatásával. Ezzel a 

szolgáltatási formával szemben több szakmai kritika is megfogalmazódott. Többek 

között, hogy bár sok esetben a lakóotthonok fizikailag integráltan helyezkednek el, de 

nem biztosítják az egyének számára az életük, mindennapjaik feletti kontrollt, ami az 

intézményes működés sajátossága. Esetükben, a támogatott lakhatással szemben nem 

valósul meg, hogy a lakhatást és a támogató szolgáltatást eltérő szolgáltató biztosítja, 

valamint a csoportos megoldás erősíti a helyi közösségben a fogyatékos emberek, mint 

csoport képét és nem az egyéni mivoltukra hívja fel a figyelmet. Mindemellett az 

Egységes Európai Útmutató a kiváltási stratégiával összeegyeztethetőnek tartja 

lakóotthonok létrehozását limitált mértékben, amennyiben ezt az egyéni szükségletek 

alátámasztják, de csak ha számos egyéb alternatíva is rendelkezésre áll, így biztosítva 

a valós választás lehetőségét. (EEG,2012) 

Az Önálló Életvitel Európai Hálózata (2012) szerint a csoportos lakhatási szolgáltatás nem 

támogatja az önálló életvitelt. Amennyiben már működnek ilyen szolgáltatások, akkor 

véleményük szerint szükséges, hogy párhuzamosan rendelkezésre álljanak az önálló életvitelt 

valóban támogató lehetőségek is.  
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Leff és munkatársai (2009) a támogatott lakhatási formákat 3 kategóriába sorolják:  

o Támogatott lakhatás korai formái: lakócentrumok, csoportos lakóotthonok – 

Ezek többnyire egy szolgáltató központhoz kapcsolódnak. Állandó szakmai 

felügyelet biztosított. A szabályok előre kialakítottak.  

o Önálló életvitelt ösztönző átmeneti lakhatás – Célja az önálló életviteli 

készségek fejlesztése.  

o Állandó támogatott lakhatás – Hosszú távon nyújt lakhatást. Célja az 

informális kapcsolati háló kiépítése és az egyéni szükségletekhez igazított 

támogatás biztosítása. (TÁRKI, 2016) 

Leff és munkatársai (2009) e három kategóriára, mint a támogatott lakhatás (TL) történeti 

fejlődésének három szakaszára tekintenek. Az első TL típus a kiváltási folyamat hatására jött 

létre, mint magas küszöbű szolgáltatás. A második fajta TL a felépülés szempontú 

megközelítés térnyerése által jött létre, mely magas küszöbű átmeneti lakhatást és 

szolgáltatást nyújt, és a felhasználók felépülésének előrehaladása nyomán új lakhatási 

formába való költözést feltételez. A harmadik féle TL az elsőként lakhatást („housing first”) 

szellemiséget testesíti meg, amely a lakhatás és a meglévő kapcsolati háló stabilitását 

hangsúlyozza és a szükségletek változása mentén rugalmasan nyújt egyéb támogató 

szolgáltatásokat. Utóbbi szolgáltatás leginkább a hajléktalansággal kapcsolatban merül fel. Az 

állandó támogatott lakhatás típus tekinthető leginkább alacsonyküszöbű ellátásnak, a 

legkevesebb megkötéssel és szabállyal. Itt is találhatók azonban különbségek. Egyes elsőként 

lakhatást programok elvárják bizonyos szolgáltatások igénybevételét és a tartózkodást az 

alkohol és szerhasználattól. Másoknak nincsenek ilyen elvárásaik és inkább az 

ártalomcsökkentésre törekszenek. (Leff és munkatársai, 2009) 
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Táblázat 1: Támogatott lakhatás tipológiák összevetése 

1. Táblázat 

Támogatott lakhatás tipológiák összevetése 

(Táblázat: saját szerk.) 

EEG (2012) 

 közösségi alapú lakhatás típusai 

Leff és munkatársai (2009)  

támogatott lakhatási formák típusai 

akadálymentes lakhatás  

támogatott lakhatás állandó támogatott lakhatás 

 

csoportos otthon 

támogatott lakhatás korai formái 

(csoportos otthonok) 

önálló életvitelt ösztönző átmeneti lakhatás  

 

A Leff és munkatársai (2009) TL meghatározása a TL résztípusaiként tekint a csoportos 

lakhatási formákra ellenben a korábban idézett Egységes Európai Útmutatóval, ami azokat 

külön csoportként kezeli a közösségi alapú lakhatási formák között. Azonban a Leff és 

munkatársai (2009) által létrehozott tipológia egy új, átmeneti típusú lakhatási formát is 

bevezet. 

 

3.3.2. Hazai értelmezések 

 

Jogszabályi szinten 

A közösségi szolgáltatás és közösségi ellátás kifejezés a hazai jogszabályokban a 

nemzetközitől eltérő tartalommal jelenik meg. Az 1993. évi III. Szociális Tv-ben közösségi 

ellátás néven a pszichiátriai, illetve szenvedélybeteg személyek számára nyújtott szociális 

alapellátás szerepel. Ez a nemzetközi fogalom egy erősen leszűkített változata, de besorolható 

a közösségi támogató szolgáltatások közé, mint a pszicho-szociális fogyatékos személyek 

önálló életvitelét és közösségi részvételét támogató szolgáltatás. 

A nemzetközi fogalomnak a hazai közszolgáltatás kifejezés feleltethető meg. Ez többek 

között az „állam által fenntartott intézmény által nyújtott közszolgálati médiaszolgáltatás, 

továbbá oktatási, közművelődési, közgyűjteményi, kulturális, tudományos, szoc iális, 
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gyermekjóléti, gyermekvédelmi, egészségügyi, sport-, ifjúsági, foglalkoztatási, közlekedési 

szolgáltatás, ellátás, illetve tevékenység.” (1998.évi XXVI. tv. 4. § fb)) 

A támogatott lakhatás fogalma szintén szerepel a hazai jogszabályokban. Az 1993. évi III. tv 

alapján egy olyan szolgáltatást jelöl, amely a fogyatékos, pszicho-szociális fogyatékos, és 

szenvedélybeteg személyek számára nyújt szociális szolgáltatást, az önálló életvitelük 

fenntartása vagy elősegítése érdekében. Biztosít lakhatási szolgáltatást, az önálló életvitel 

fenntartása, segítése érdekében esetvitelt, valamint a közszolgáltatások és a társadalmi életben 

való részvételt segítő más szolgáltatások igénybevételében való segítségnyújtást. Továbbá az 

ellátott komplex szükségletfelmérése alapján, erre vonatkozó igény esetén felügyeletet, 

étkeztetést, gondozást, készségfejlesztést, tanácsadást, pedagógiai segítségnyújtást, 

gyógypedagógiai segítségnyújtást, szállítást és háztartási vagy háztartást pótló 

segítségnyújtást is. A jogszabály kitér a lakó létszám kérdésére is, amiben három típust 

különböztet meg: maximum 6 fős lakást/házat, 6-12 fős lakást/házat és maximum 50 fős 

lakások és épületek együttesét. (1993. Évi III. Tv.) 

2011-ben a Népszámlálás adatai alapján, Magyarországon összesen 4 105 708 háztartás 

létezett. Ennek 32,1%-a volt egy személyes, 29,3%-a két személyes, 19,3%-a három 

személyes, 12,7%-a négy személyes, 4,6%-a öt személyes, 1,4%-a hat személyes, 0,4%-a hét 

személyes és 0,3%-a nyolc vagy annál több személyes. Tehát a háztartások 93,4%-ában élt 

együtt négy vagy annál kevesebb ember. (Népszámlálás, 2011)  

Előbbi adatok alapján úgy vélem, hogy leginkább a maximum 6 fős lakás/ház illeszkedik a 

magyar társadalom háztartási szerkezetébe. Így ez volna meglátásom szerint a legideálisabb 

szolgáltatási forma. A 6-12 fős ház/lakás határesetnek tekinthető, hiszen Magyarországon is 

léteznek olyan háztartások, amik ebbe a kategóriába esnek, még ha nem is képezik a 

háztartások domináns hányadát. A 12 férőhelyesnél nagyobb lakások és épületek együttese 

viszont egyáltalán nem tekinthető az adott társadalmi környezetbe illeszkedő háztartási 

típusnak, így mérete nem felel meg a normalizáció elvének, nem szolgálja a lakói közösségi 

befogadását. 

A Szociális Törvény TL meghatározása nem felel meg az EEG (2012) meghatározásának, 

hiszen a lakók nem saját vagy bérelt ingatlanban élnek, és a lakhatást és az egyéb közösségi 

támogató szolgáltatásokat nem feltétlenül nyújtják különböző szolgáltatók.  

A lakhatást, az esetvitelt és az egyéb szolgáltatások igénybevételét segítő szolgáltatásokat 

komplex csomagként nyújtja a TL. Viszont az 1993. évi III. tv. lehetővé teszi a TL 
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alapfeladatain túli szolgáltatások külső szolgáltatótól való igénybevételét, ami megteremti egy 

sokszolgáltatós modell lehetőségét és ezzel közelít az EEG (2012) TL fogalma felé. Ez a 

sokszolgáltatós modell azonban csak opcionális, így megengedett, hogy az összes 

szolgáltatást egy fenntartó biztosítsa.  

Összességében tehát a Szociális Tv-ben körülírt TL leginkább a csoportos lakhatás 

nemzetközi fogalmának felel meg, amelynek jellemzője a szolgáltatások egy csomagként való  

biztosítása és a fogyatékos emberek csoportos együttélése. Itt már elérünk a csoportos 

lakhatás definíció és a nagy létszámú intézmény fogalom határterületére. Az EEG (2012) a 30 

fősnél nagyobb bentlakásos létesítményeket intézményként definiálja, ami alapján az ilyen 

TL-ek intézménynek tekinthetőek. Ezzel szemben Magyarországon az 50 fősnél nagyobb 

létszámú bentlakásos szolgáltatásokat nevezik intézményi ellátásként. 

Itt érdemes kitérni a TL „lakhatás és az egyéb szolgáltatások szétválasztása” szakmai elvének 

hazai értelmezéseire. Az 1/2000 szcsm rendelet kiköti, hogy a TL-ben a lakhatást és az egyéb 

szolgáltatásokat egymástól elkülönülő földrészleten kell nyújtani. Ez tehát egy sajátos térbeli 

értelmezést mutat. Ez a megközelítés van jelen a kiváltási stratégiában (2011-2041) is, amely 

a lakóhely és az egyéb napközbeni tevékenységek terének szétválasztását írja elő. Azonban az 

Európai Kiváltási Útmutató, „lakhatás és az egyéb szolgáltatások szétválasztása” fenntartói 

szempontú értelmezésre is találunk példát, mégpedig az új Kiváltási Koncepcióban (2017-

2036). A Koncepció, fejlesztési célként fogalmazza meg, hogy a szociális szolgáltatások és a 

lakhatás nyújtása lehetőség szerint váljon szét  a szolgáltatók szintjén is, így a szociális 

szolgáltatásokat ne a TL fenntartója biztosítsa. Kizárólag speciális esetben javasolja a 

fenntartó által biztosított lakhatás és szociális szolgáltatások egyvelegének modelljét. Ez 

fontos előrelépés az EEG (2012) TL meghatározása felé. Főleg egy fajta szakmai szándékot 

jelez, ami azonban egyelőre még a szociális szolgáltatások jogi szabályozásában nem 

manifesztálódott.  

Bár a nemzetközi és a hazai TL meghatározása nem egyezik meg, úgy vélem, a nemzetközi 

fogalomnak megfeleltethető életforma jelen van Magyarországon is, csak nem tartozik bele 

jelenleg a támogatott lakhatás jogszabályilag lehatárolt fogalmába. Vagyis az, hogy egy 

fogyatékos személy nem intézeti háztartásban,9 azaz magánháztartásban él saját vagy bérelt 

                                                                 
9
 „A nem családháztartások speciális típusa az intézeti (vagy másképp intézményi) háztartás. Az intézeti 

háztartás azoknak a személyeknek a csoportja, akik intézetben (pl. kollégium, idősek otthona, börtön) élnek, és 

ott közösségi elhelyezést, vagy elhelyezési ellátást kapnak.” (KSH, Népességtudományi Kutató Intézet, tudástár, 
nem család háztartás) 
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ingatlanban, és így vesz igénybe a mindennapi életvitelét támogató szolgáltatásokat, például 

otthon közeli szociális alapszolgáltatások formájában.  

Az otthon közeli szociális alapszolgáltatások, ahol mint célcsoport nevesítettek a fogyatékos 

személyek és a pszicho-szociális fogyatékos személyek, az étkeztetés, a jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás, a közösségi ellátások, a támogató szolgáltatás és a nappali ellátás. 

Kifejezetten csak a fogyatékos személyekre fókuszáló szolgáltatások a támogató szolgáltatás 

és a fogyatékos személyek nappali szolgáltatása. Előbbi 2001-ben, utóbbi 1993-ben került be 

a szociális törvénybe. A támogató szolgálat és a fogyatékos személyek nappali szolgáltatásai 

kapcsán a 2011-es népszámlálási adatokból komoly kapacitás hiány látszik. A nappali 

szolgáltatás férőhelyei a magánháztartásban élő fogyatékos személyek 1,5%-át, a támogató 

szolgálat kapacitásai pedig megközelítőleg 4%-át fedték le. Kifejezetten csak a pszicho-

szociális fogyatékos személyeket célozza a pszichiátriai betegek nappali intézménye és a 

közösségi ellátás. Az előbbit 1999-ben, az utóbbit 2004-ben került be a jogszabályba. A 

pszicho-szociális fogyatékos személyek nappali férőhelyei a magánháztartásban élő pszicho-

szociális fogyatékos emberek 5,7%-át, a közösségi ellátás kapacitásai 11,2%-át tudták lefedni.  

Tehát a magánháztartásban élő fogyatékos személyek döntő hányadát nem tudják elérni ezek 

a szociális alapszolgáltatások. 

A fogyatékos személyek explicit célcsoportként nem nevesítettek a falu és tanyagondnoki, a 

családsegítés, a házi segítségnyújtás és az utcai szociális munka szolgáltatások esetében, 

mivel ezek élethelyzet alapján célzott ellátások, így amennyiben fogyatékos személyek a 

jogszabály által meghatározott élethelyzetbe kerülnek úgy ők is jogosultak lesznek ezekre a 

szolgáltatásokra.  

A magánháztartásban élő fogyatékos személyek lakhatási viszonyainak és szociális 

alapszolgáltatás igénybevételének együttes vizsgálata úgy vélem fontos lépés volna, mivel az 

intézményi háztartásba kerülés oka lehet többek között az alapszolgáltatások hiánya, a 

lakhatási viszonyok elégtelensége, illetve a kettő dimenzió együttes előfordulása is. Ennek a 

kérdéskörnek a feltárására azonban jelen disszertáció keretében nem vállalkozom. Erre egy 

külön, erre fókuszáló kutatás10 adhatna módot. 

                                                                 
10

 Többek között erre a témára is fókuszál a Közélet Iskolája, Önállóan lakni  - közösségben élni 
kutatócsoportjának részvételi  akciókutatása. Céljuk annak feltárása, hogy milyen lehetőségei vannak egy 

kerekesszékkel élő embernek napjaink Magyarországán az önálló lakhatásra. (Forrás: 
http://www.kozeletiskolaja.hu/page/onalloan-lakni ) 

http://www.kozeletiskolaja.hu/page/onalloan-lakni
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A csoportos otthon, lakóotthon, lakásotthon szolgáltatásformák közül a hazai joganyagban 

megtaláljuk, mind a lakóotthont, mind a lakásotthon kifejezést. A Szociális Tv. nevesíti a 

lakóotthon szolgáltatást, amely fogyatékos, pszichiátriai beteg és szenvedélybeteg személyek 

számára nyújt életkoruk, egészségügyi állapotuk és önellátási képességükhöz igazodó 

szolgáltatást. A lakóotthonok férőhelyszáma 8-12 fős lehet, illetve kivételes esetben 14. A 

lakóotthoni szolgáltatás esetében nem válik szét egymástól a lakhatási és az egyéb támogató 

szolgáltatás és a fogyatékos személyek csoportos együttélése valósul meg. A lakóotthoni 

szolgáltatások között van fogyatékos személyek és pszicho-szociális fogyatékos személyek 

lakóotthona is. Mind két célcsoport részére működik rehabilitációs célú lakóotthon, de a 

fogyatékos személyek számára ápoló-gondozó lakóotthoni szolgáltatás is rendelkezésre áll. A 

rehabilitációs célú lakóotthoni szolgáltatások megfeleltethetők Leff és munkatársai (2009) 

önálló életvitelt ösztönző átmeneti lakhatási kategóriájának, hiszen e szolgáltatások célja az 

önálló életvitellel kapcsolatos készségek fejlesztése átmeneti ideig nyújtott lakhatási 

szolgáltatás keretében. 

A lakásotthon kifejezés az 1997. évi XXI. Gyermekvédelmi Tv.-ben jelenik meg, mint 

csoportos lakhatási forma gyermekek számára. Összességében tehát megállapítható, hogy a 

hazai jogszabályok lakóotthon értelmezése egybevág az EEG (2012) fogalom 

meghatározásával.  

Tehát az EEG (2012) fogalom használatát tekintetbe véve mind a lakóotthoni, mind a 

támogatott lakhatási szolgáltatások közösségi alapú lakhatásnak tekinthetők. A hazai 

lakóotthonok egyértelműen a csoportos lakhatási formák közé sorolhatók. Azon belül a 

rehabilitációs lakóotthonok, ha Leff és munkatársai (2009) tipológiáját használjuk, akkor az 

önálló életvitelt ösztönző átmeneti lakhatási formák közé sorolhatók. A támogatott lakhatási 

formák szintén a csoportos lakhatási formák körébe sorolhatók, amennyiben a lakhatás és az 

egyéb közösségi támogató szolgáltatásainak fenntartója ugyanaz a szereplő. Amennyiben a 

szolgáltatások fenntartója más, mint a lakhatásé úgy az EEG (2012) támogatott lakhatási 

fogalmához közelít a szolgáltatás.  

Mivel a csoportos lakhatás valahol az intézményi és a nemzetközi értelmezésű támogatott 

lakhatási forma között helyezkedik el, ezért felfoghatjuk úgy, hogy minden csoportos 

lakhatási forma egy skálán helyezkedik el e két érték között, és a közösségi szemlélet és az 

intézményi kultúra sajátos kombinációja jellemző rájuk. Tehát a csoportos lakhatási formákról 

azt feltételezem, hogy nem alkotnak homogén csoportot. Jelen kutatásomban arra 
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vállalkozom, hogy megvizsgáljam, hogy a kiváltás első körében létrejött támogatott lakhatási 

formák hol helyezkednek el egy ilyen skálán és milyen tényezők mentén különülnek el 

egymástól. A célom, hogy megragadhatóvá, operatívvá, mérhetővé tegyem az intézményi 

kultúra és a közösségi szemlélet fogalmait a fogyatékos személyek szakosított szociális 

szolgáltatásainak vonatkozásában. Mindezt azért tartom fontosnak, hogy rendelkezésre álljon 

a férőhelyszámon alapuló mérési módon túl egy komplexebb eszköz is.  

 

A kiváltás kulcsszereplőinek fogalomértelmezése 

A szakértői interjú keretében megkérdezett szakértők a közösségi szolgáltatások fogalomba 

beleértették a különböző közszolgáltatásokat, amelyeknek minden lakos számára 

hozzáférhetőnek kell lenniük és a specializált, fogyatékos személyek társadalmi részvételét 

támogató szolgáltatásokat is. A hangsúlyokat a különböző szereplők máshova helyezték. A 

FESZT munkatársa a közösségi szolgáltatás fogalom helyett az egyenlő esélyű hozzáférés 

kifejezést javasolja, mivel úgy véli, ebben kellene komoly előrelépéseket tenni. 

„Én azt gondolom, hogy én a gyerekemmel, akkor tudok szolgáltatásokat igénybe venni, 

hogyha mindenhol akadálymenetes a környezet, mindenhol szívesen fogadják őt. Nem az a cél, 

hogy számára speciális ellátások létrejöjjenek. Persze, amiben kell, abban legyen neki 

speciális, ami az ő szükséglete, de ettől még férjen hozzá mindenhez, amit ő szeretne.” 

(FESZT munkatársa) 

Az állami fenntartó munkatársa a szociális alapszolgáltatások kapcsán azt az elvet helyezi a 

középpontba, hogy a családjukban élő fogyatékos személyek és a támogatott lakhatásban élő 

fogyatékos személyek számára ugyanazok a szolgáltatások legyenek hozzáférhetőek, és 

lényegtelennek tartja, hogy ki ezeknek a szolgáltatásoknak a fenntartója. Számára az a modell 

is elfogadható, ha a lakhatási és az egyéb támogató szolgáltatásokat ugyanazon fenntartó 

nyújtja. 

„Az, hogy ki adja, önkormányzat, alapítvány, egyház, vagy maga az állam az teljesen 

mindegy. A nagy kérdés az, hogy ki lehet-e nyitni a település lakossága felé, mert az az igazi 

integráció szerintem.” (állami fenntartó munkatársa) 

Ezzel szemben az FSZK munkatársa a diverz szolgáltatói modellt tartaná ideálisnak. A TASZ 

munkatársa pedig az EEG (2012) támogatott lakhatás fogalmával összhangban azt fogalmazza 
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meg, hogy a lakhatási és egyéb segítő szolgáltatások fenntartója nem egyezhet meg 

egymással. 

A közösségi lakhatás fogalmat az egyházi fenntartó úgy határozta meg, mint, ahol egy 

lakóközösség él együtt. Az állami fenntartó elmondása szerint még nem találkozott ezzel a 

fogalommal. 

A jogvédő szervezet, a felsőoktatási intézmény és a fogyatékos emberek szervezeteinek 

munkatársai az ENSZ Egyezmény emberi jogi szellemisége mentén határozták meg a 

közösségi lakhatást, az egyén kontrollját helyezve a középpontba. O lyan lakhatásnak 

definiálták, ahol megvalósul az egyén választása, hogy hol, kivel és hogyan él, és milyen 

segítő szolgáltatásokat vesz igénybe.  

„Egy olyan házban élek, ami illeszkedik a környezetbe. A szomszédok nem olyanok, mint én 

vagyok, tehát nem fogyatékosok. Azokkal élek együtt, akikkel én szeretnék a házban is, de a 

szobában is. Ha akarom a társammal, egyedül vagy a négy barátommal. Ha ez nem 

lehetséges, akkor ezt a személyes támogatói rendszerem segítségével tudjam eldönteni.” 

(Kézenfogva Alapítvány munkatársa) 

A minisztérium munkatársai az EEG (2012) támogatott lakhatás fogalmával összhangban 

határozták meg a közösségi lakhatást. Tehát az egyénre szabottság mellett kiemelték a 

lakhatás integrált elhelyezkedésének és a közösségi részvételt támogató szolgáltatásoknak a 

fontosságát is. 

„Ez az intézeti és a közösségi működés közötti különbség, hogy én a közösség része akarok 

lenni és ahhoz adok támogató erőt ennek a személynek. És nyilván van olyan, hogy a 

kertvárosi részben kell létrehozni azt a közösségi lakhatást, mert az a célcsoport, aki oda 

költözne, annak úgy jó. De ha meg fiatalok és szeretnének eljutni a moziba és mozgásukban 

korlátozottak, akkor meg jó lenne, ha a mozi környezetében lenne, mert akkor hamarabb oda 

tudok jutni. Ezért is jó lenne, ha többféle típusú lakás lenne egy adott településen. (EMMI 

munkatársa) 

Az FSZK munkatársa az integrált térbeli elhelyezkedés és az egyén választási lehetőségének  

jelentőségét emelte ki. 

Az EMMI munkatársai egyenlőség jelet tesznek a közösségi lakhatás és a támogatott 

lakhatás közé szemben az EEG (2012) meghatározásával, ami a közösségi lakhatás egy 
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típusaként tekint a támogatott lakhatásra. A TASZ munkatársa inkább az önálló életvitel 

fogalmat javasolja, ami nemzetközi szinten jobban elterjedt, mint a támogatott lakhatás 

fogalma, de magában foglalja az egyén számára szükséges segítő támogatást is. Az egyházi 

fenntartó is önálló életvitelként határozza meg a támogatott lakhatást szakemberi 

támogatással. A többi megkérdezett szakember a magyar TL jogi szabályozását követve a 

lakhatási és a különböző szükségletek mentén kialakított segítő szolgáltatások elegyeként 

tekint a támogatott lakhatásra. Ezt az állami fenntartó egészíti még ki egy elemmel, a 

foglalkoztatással. Ő a lakhatás az alapszolgáltatások és a foglalkoztatás hármasaként értelmezi 

a támogatott lakhatást. Az állami fenntartó a lakhatás férőhelyszámát is meghatározza, a 2-25 

fős lakhatási formákat sorolja a támogatott lakhatás körébe, ellenben a többi szakértővel, akik 

nem tekintenek a támogatott lakhatás definíció fő elemeként a lakhatás férőhelyszámára. A 

Kézenfogva Alapítvány munkatársa hangsúlyozza a lakhatás és az egyéb szolgáltatások 

elkülönülésének fontosságát, összhangban a TASZ munkatársával, aki ezt a közösségi 

szolgáltatás fogalomnál tette meg. Az ÉFOÉSZ, az FSZK és az EMMI munkatársai is 

megfogalmazzák, hogy ideális esetben a lakhatást és az egyéb szolgáltatásokat eltérő 

szolgáltató nyújtaná. Ezt az állami fenntartó nem tartja kardinális kérdésnek, ahogy korábban 

már említettem, abban az esetben, ha a családban élő és a TL-t igénybe vevő fogyatékos 

személyek számára is hozzáférhetőek ugyanazok a szolgáltatások. Utóbbi megközelítés 

viszont nem áll összhangban az EEG (2012) támogatott lakhatás definíciójával, aminek 

meghatározó eleme a lakhatás és az egyéb szolgáltatások szétválasztása a fenntartó 

tekintetében. 

Több megkérdezett szakértő megfogalmazta, hogy bár alapvetően jónak tartják a jogi 

szabályozást, de sok félreértést tapasztalnak a fogalom körül. Közkeletű elképzelés, hogy ez a 

szolgáltatási forma csak az alacsony támogatási szükségletű személyeknek való és a magas 

támogatási szükségletű, súlyos, halmozottan fogyatékos személyeknek nem. Ezt a nézetet 

osztják a megkérdezett fenntartói szerepkörben lévő szakértők is. Véleményük szerint, akik 

fokozott ápolást-gondozást igényelnek azok számára a bentlakásos intézményi ellátás az 

ideális, a magas finanszírozási költségek miatt. Utóbbi megközelítés ellent mond az emberi 

jogi megközelítésnek, ami szerint minden fogyatékos személynek joga van az önálló 

életvitelhez és a közösségbe való befogadáshoz.  

„Ha azt mondom, hogy támogatott, annak nekem olyan üzenete van, hogy valakik valamilyen 

támogatással tudnak önállóan élni. Ugyanakkor, amikor megkérdeztük, hogy aki csak 24 órás 

támogatással, meg ápolási igénnyel tud élni ő hol fog lakni, akkor mondták, hogy ő is a 
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támogatott lakhatásban, csak ott másféle támogatás van. Talán ez nem annyira tiszta lehet 

mindenkinek. Bennem is bizonytalanságot okoz, hogy az támogatott lakhatás-e, ha valaki 

folyamatos támogatásra szorul. Lakóotthonban is megkülönböztettük, hogy rehabilitációs célú 

meg ápolási-gondozási célú lakóotthon.” (FESZT munkatársa) 

„Mindenkinek ki kéne költöznie, aki alkalmas rá, és nem kell neki egy fokozott ápolást nyújtó 

intézmény.” (állami fenntartó munkatársa) 

„Vannak olyan kisebb intézmények, amiket meg kell tartanunk. Nem tartom szakmainak azt, 

hogy egy tartósan fekvő, decubitus ágyon fekvő, szonda táplált beteget én csak azért tegyek ki 

egy kis létszámú, hat fős lakóházba, hogy ott ő önállóan tudjon élni. Az ő gondozásának a 

megoldása, a meglévő életminősége igencsak sérül. Persze van olyan opció, amikor ezt el 

tudom képzelni. Azt, amikor majd az állam biztosítja ennek a finanszírozását. Azt, hogy 

azokba a támogatott lakhatásokba, ahova ilyen súlyos betegeket kihelyezek, adnak pénzt, hogy 

egy legalább öt fő gondozzon hat embert, mert akkor tudok. Szerintem nem kell ahhoz nagy 

matematikusnak és közgazdásznak lenni, hogy kiszámolják, hogy ez Magyarországon 

kivitelezhetetlen.” (egyházi fenntartó munkatársa) 

A támogatott lakhatás jogszabályban meghatározott fogalmát az EMMI Fogyatékosügyi 

Főosztályának munkatársa és a felsőoktatási intézmény munkatársa is tágabban értelmezné a 

szabályozásnál. Beleértenék a támogatott lakhatásba azt az életformát is, amikor fogyatékos 

személyek magánháztartásban élnek és így vesznek igénybe különböző támogató 

szolgáltatásokat az igényeik mentén, ahogy ezt korábban én is említettem. A felsőoktatási 

intézmény munkatársa fontosnak tartaná a támogatott lakhatási szolgáltatás és finanszírozási 

rendszere újragondolását ennek mentén.  
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3.4. Intézményi férőhely kiváltás 

 

3.4.1. A kiváltás fogalma 

 

Az intézményi ellátások felől a közösségi szolgáltatások irányába történő átalakítás, angolul 

„deinstitutionalization” fogalmának fordítása és leírására nem egységes a magyar 

szakirodalomban és jogszabályokban. A leggyakrabban használt kifejezések : 

intézménytelenítés, kitagolás, intézményi férőhely kiváltás, kiváltás.  

Ebben a fejezetben kifejezetten a fogalmakra fókuszálok és a következő fejezetben pedig 

részletekbe menően elemzem a hazai kiváltás történetét. 

 

Intézménytelenítés 

Alapvetően az intézménytelenítés fogalma a pszichiátria területéhez költhető. Az 1970-es, 80-

as évek folyamatait írta le, amely során Észak-Amerikában és Nyugat Európában a 

pszichiátriai nagy létszámú, zárt intézményeket közösségi alapú szolgáltatások kezdték el 

felváltani. A folyamat gyökerét az a paradigmaváltás adta, hogy a pszichiátriai betegséget, 

avagy pszicho-szociális fogyatékosságot már nem csupán orvosi problémaként, hanem 

társadalmi problémaként is értelmezték. Bugarszki (2011) az intézménytelenítés fogalmat 

kritizálja abból a szempontból, hogy egy komplex szakpolitikai folyamatot csupán a nagy 

bentlakásos intézmények bezárására szűkíti le. (Bugarszki, 2011) 

Az 1970-es, 80-as években Észak-Amerikában és Nyugat Európában számos társadalmi 

mozgalom indult el. Egyebek mellett az emberi jogi, a fogyasztói, az önsegítő, az 

intézménytelenítő és az önálló élet mozgalmak. Többek között e mozgalmak nyomására 

paradigmaváltás indult be a fogyatékos személyekkel kapcsolatos tudományterületeken,  

melynek hatása a fogyatékos személyek szolgáltatásaira is kiterjedt. Ennek eredményeként 

merült fel a fogyatékos személyek szolgáltatásaiban is a kiváltás gondolata, azáltal, hogy a 

fogyatékos személyekre már, mint állampolgárokra tekintettek, akik számára másokkal 

azonos módon szükséges biztosítani a társadalmi részvétel feltételeit. (DeJong, 1979) 

A fogalmi kérdés jelentősége, többek között az USA-ban történt intézménytelenítés fényében 

érthető meg igazán. Az Egyesült Államokban a kiváltás az 1970-80-as években vette kezdetét. 
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A nagy intézmények bezárásának nagy hulláma indult el, azonban ezzel párhuzamosan 

egyáltalán nem, vagy alig jött létre alternatív szolgáltatás a közösségekben, ami miatt végül a 

kiváltás kudarcos eredményt hozott. Bagenstos (2012) szerint ennek oka egyrészt az 1980-as 

években történt jóléti programokra irányuló források csökkentése volt, másrészt a kiváltásért 

lobbizó liberálisok fiskális konzervatívokkal kötött politikai szövetsége. Utóbbi szövetségben 

a fiskális konzervatívok a nagy és drága fogyatékos személyek intézményeinek bezárásában 

voltak érdekeltek, az új közösségi szolgáltatások létrehozásában már nem. (Bagenstos, 2012)  

Utóbbi példa jól megvilágítja az intézménytelenítés, tehát csak az intézmények bezárására 

fókuszáló szemlélet kockázatait.  

 

Kitagolás 

A kitagolás kifejezés Magyarországon elsősorban a Soros Alapítvány 1990-es években induló 

Kitagolási programjához köthető. A kitagolás a fogyatékos személyek kiscsoportos 

lakóotthonokba történő költöztetését jelentette nagy létszámú intézményekből.  A program 

minden intézményben élő fogyatékos személyt célcsoportjának tekintett, de projektjei útján az 

értelmi fogyatékos személyekre fókuszált. A program célja a fogyatékos emberek élet- és 

lakáskörülményeinek normalizálása volt. (Göncz-Kedl-Éliás-Bruckmüller-Zászkuliczky-

Nieuwenhuis-Bert Vels-Kovács-Demeter-Pordán-Bánfulvy-L. Németh-Lányiné Engelmayer, 

1998) 

Jogszabályi szinten a kitagolás a fogyatékos személyek vonatkozásában az 1998. évi XXVI. 

tv.-ben (Fot.) jelent meg. A kitagolás célja az önálló életvitelre képes fogyatékos személyek 

esetében a lakóotthoni szolgáltatásba költöztetés, az önálló életvitelre nem képes személyek 

esetén pedig a meglévő intézményi környezet modernizálása volt.  

A kitagolás kapcsán fontos megjegyezni, hogy esetében nem merült fel az a korábban idézett 

gyakorlat az USA-ból, hogy nagy bentlakásos intézményi férőhelyek megszűntek volna és ne 

jött volna létre helyettük alternatív szolgáltatás.  
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Intézményi ellátásról a közösségi ellátásra való áttérés, intézményi ellátások kiváltása, 

kiváltás 

Az intézményi ellátásról a közösségi ellátásra való áttéréssel foglalkozó Egységes Európai 

Útmutató (2012) az intézményi ellátási formától való átmenetről beszél a közösségi alapú 

ellátási forma irányába. Az Útmutató a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ 

Egyezmény végrehajtását szolgáló eszközként jött létre, tehát az Egyezmény szellemiségét 

tükrözi. A dokumentum szerzői törekedtek kerülni az intézménytelenítés, kitagolás 

kifejezéseket, mivel e fogalmak sokszor pusztán az intézmények bezárását ölelik fel. Az 

útmutató nem szűkíti le a célt pusztán az intézmények bezárására, hanem kiterjeszti a 

közösségi alapú szolgáltatások létrehozására is. Utóbbi pedig magában foglalja a 

közszolgáltatások hozzáférhetővé tételének és a fogyatékos személyekre specializált 

közösségi támogató szolgáltatások létrehozásának feladatát is többek között prevenciós célból 

is, hogy hosszú távon megszűntesse az intézményi ellátásra való szükségletet.  

Az útmutató célcsoportjának a fogyatékos személyeket, a mentális problémával élő 

embereket, a gyermekeket és az időseket tekinti. A fogyatékos személyek között a 

fogyatékosság súlyossága, önálló életvitelre való képességük szerint nem tesz különbséget, 

tehát a kiváltást olyan folyamatnak tekinti, amely minden fogyatékos személyt érint szemben 

a kitagolás előbb ismertetett megközelítésével. Az útmutató különbséget tesz a felnőttek és a 

gyerekek között a kiváltás céljait tekintve. A gyermekek esetében a kiváltás céljának  

bármiféle alternatív szolgáltatással szemben a családszerű/család alapú ellátási formák 

megerősítését tekinti. (EEG, 2012) 

Magyarország 2007-ben ratifikálta a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ 

Egyezményt. Ennek hatására 2010-ben az 1998. évi XXVI. törvényben már az intézményi 

férőhely kiváltás kifejezés jelent meg. A korábbi kitagolási célt a kiváltás váltotta fel. A 

jogszabály kilátásba helyezte az 50 fősnél nagyobb férőhelyszámú, fogyatékos személyek 

számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézmények kiváltását és rögzítette, hogy a 

kiváltást a ratifikált ENSZ egyezmény 19. cikkében meghatározottakra figyelemmel kell 

megvalósítani. 



45 
 

intézménytelenítés

kitagolás

•Célcsoport: tartós bentlakásos szolgáltatásban élő fogyatékos személyek

•Önálló életvitelre képes fogyatékos személyek számára lakóotthoni szolgáltatás, önálló életvitelre nem képes 
személyeknek intézményes szolgáltatás modernizálása.

•1990-es évektől.

•Szórványosan 2007 után a kiváltás szinonímáiként használják.

intézményi férőhely 
kiváltás

kiváltás

•Célcsoport: (1) 50 férőhelyesnél nagyobb ápoló gondozó intézményben élő fogyatékos személyek (2) 50 férőhelyesnél 
nagyobb ápoló gondozó intézményben élő fogyatékos, pszicho-szociális fogyatékos és szenvedélybeteg személyek

•50 férőhelyesnél nagyobb ápoló-gondozó bentlakásos intézmények kiváltása támogatott lakhatással és kapcsolódó 
szociális alapszolgáltatásokkal.

•Fogyatékosságal élő személyek jogairól szóló ENSZ Egyezmény 2007-es ratifikálásától.
•Egységes Európai Útmutató meghatározásával nem egyezik meg a magyar fogalom. A hazai kiváltás fogalomban nem 

elég hangsúlyos a közszolgáltatások hozzáférhetővé tétele,  kizárólag csoportos lakhatási formák létrehozására 
fókuszál. Valamint nem tekinti célcsoportjának  az idős embereket.

önálló életvitel

önálló életvitel 
mozgalom

•Az önálló életvitelt, mint célt helyezi a középpontba és a fogyatékos személyt és nem a szolgáltatásokat.

•A kiváltás, intézményi férőhely kiváltás túlzottan a tartós bentlakásos intézmények megszűntetését helyezi a 
középpontba és nem fókuszál eléggé a nem intézeti háztartásban élő fogyatékos személyekre és támogatásukra.

•A mozgalom szó a "semmit rólunk nélkülünk" elvvel öszhagban a fogyatékos személyek szerepét tudná hangsúlyozni.

A jogalkotó már nem tett különbséget önálló életvitelre való képesség vonatkozásában a 

fogyatékos emberek között, és már nem tekintette elfogadható alternatívának a nagy 

intézmények modernizálását. A kiváltás viszont továbbra is dominánsan a lakhatási 

dimenzióra szűkült, azon belül is a tartós bentlakásos szolgáltatást nyújtó ápoló-gondozó 

intézményekre. 

A kiváltás célcsoportjai a hazai jogszabályok alapján a felnőtt népességet tekintve a  

fogyatékos, a pszicho-szociális fogyatékos és a szenvedélybeteg személyek. Az idősek és a 

hajléktalan személyek csoportját a jogalkotó nem tekinti a kiváltás célcsoportjának jelenleg.

Ábra 2: Kiváltás fogalmai (saját szerk.) 
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John Henderson, a Mental Health Europe képviselője az intézménytelenítés szó helyett az 

önálló életvitel kifejezést javasolja. Mivel utóbbi nem csupán a nagy létszámú intézmények 

fizikai felszámolását jelenti, hanem az érintettek támogatását is a közösségben az önálló 

életvitelük megvalósítása érdekében. (Bugarszki, 2009)  

Úgy vélem, hogy ez utóbbi meghatározás képes leginkább megragadni a kiváltási folyamat 

komplexitását és egyben célját is. Ugyanis nem szűkíti le a folyamat célját pusztán a nagy 

létszámú intézmények bezárására, lakóik közösségbe való integrálására, hanem minden 

fogyatékos ember számára az önálló életvitel lehetőségének megteremtéséről beszél a 

szolgáltató rendszer átfogó reformján keresztül. (Bugarszki, 2009) 

Meglátásom szerint nevezhetnénk a kiváltási folyamatot önálló életvitel mozgalomnak is, 

átvéve az 1970-es 80-as évek észak-amerikai és nyugat európai megegyező nevű 

mozgalmának nevét. Utóbbi abból a szempontból is előnyös volna, hogy a mozgalom szó 

aktivitást tükröz, emberek közösségét feltételezi, akik aktívan tesznek az önálló életvitel 

elérése érdekében és nem passzív „elszenvedői” egy folyamatnak. Ez összhangban is állna a 

fogyatékosság fogalom emberi jogi paradigmájával, ami aktív, cselekvő állampolgárokként 

tekint a fogyatékos emberekre. Hátránya volna azonban az új fogalomnak, hogy nem 

illeszkedik az eddigi hazai szóhasználathoz, ami korlátozhatja a közérthetőségét.  

Disszertációmban a továbbiakban a kiváltás kifejezést fogom használni, hiszen az elemzésem 

a Magyarországon intézményi férőhely kiváltás keretében létrejött támogatott lakhatási 

szolgáltatásokra irányul.  

 

Fogalomértelmezés a szakértői interjúkban 

A megkérdezett szakértők között a kiváltás értelmezésében törésvonal látszik annak 

vonatkozásában, hogy kiket tekintenek a kiváltás célcsoportjának. A megkérdezett fenntartók 

munkatársai az önálló életvitelre képes fogyatékos személyek vonatkozásában tartják 

kívánatosnak az intézményi férőhely kiváltást, ami a kitagolás, intézménytelenítés fogalmak 

tartalmával fed át. A részleges kiváltást támogatják. A többi megkérdezett szakértő minden 

fogyatékos személy vonatkozásában értelmezi a kiváltási folyamatot, összhangban a 

Fogyatékos személyek jogairól szóló ENSZ Egyezménnyel és a hatályos hazai 

szabályozással, tehát a teljes kiváltást támogatják.  AZ ÉFOÉSZ munkatársa külön kiemeli, 

hogy a halmozottan sérült személyek is a kiváltás célcsoportjai. A megkérdezett fenntartók  
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többek között fenntarthatósági okok miatt tartják a „részleges kiváltást” kívánatosnak,  

amelynek keretében a magas támogatási szükségletű személyek továbbra is intézményi 

közegben kapnának szolgáltatást és az önálló életre támogatással képes személyek támogatott 

lakhatási szolgáltatásban részesülnének. 

„Minden olyan fogyatékossággal élő személy, aki alkalmas arra, hogy önálló életet éljen, 

nekik mindenféleképpen megadni azt a lehetőséget, hogy minél jobban be tudjanak vonódni a 

saját életük alakításába, döntések meghozatalába.” (egyházi fenntartó munkatársa) 

„Nekünk van egy nagyjából 180 fős bentlakásos, fogyatékos intézményünk. A 180-ból 80 fő 

folyamatos felügyeletet, szondatáplálást, forgatást, mozgatást, állandó egészségügyi 

felügyeletet igényel. Azt hogy gondolták, hogy én ki fogom tagolni azt az intézményt teljesen? 

Én nem tudok azzal a módszerrel élni, ami szerintem csak egy álságos becsapása a 

rendszernek, a pályázatnak és az egész dolognak, hogy bezárok egy intézményt, de azon belül 

a súlyosakat átköltöztetem egy másikba, amit nem fogok kitagolni és így megoldom az 

indikátort. Ezt én nem csinálom meg.” (egyházi fenntartó munkatársa) 

„Aki mentális állapot, egészségi állapota alapján nem alkalmas rá azokat nem lehet 

kiköltöztetni. De ez a kisebbség egyébként. De velük is foglalkozni kell. A többséget ki kell 

vinni támogatott lakhatásba, de erőltetni nem szabad.” (állami fenntartó munkatársa) 

Több szereplő, köztük a fogyatékos emberek szervezeteinek munkatársai, a felsőoktatási 

intézmény és a TASZ munkatársa is sérelmezi, hogy a kiváltás céljára kiírt pályázatok nem 

tekintik célcsoportjuknak a családban élő fogyatékos személyeket, akiknek bentlakásos 

szolgáltatásra lenne szükségük. A megkérdezett szakértők mindegyike a kiváltás elsődleges 

célcsoportjának a bentlakásos intézményben élő fogyatékos személyeket tekinti. Az állami 

fenntartó külön felhívja rá a figyelmet, hogy nem csak a fogyatékos, de a pszicho-szociális 

fogyatékos és a szenvedélybeteg személyeket is érinti a kiváltás, összhangban a hatályos jogi 

szabályozással. A TASZ munkatársa pedig azt fogalmazza meg, hogy célcsoporttól 

függetlenül senki számára sem megfelelő a nagy létszámú ellátási forma.  

A kiváltás célját a legtágabban a FESZT munkatársa értelmezi, aki szerint a cél a fogyatékos 

személyek számára a méltó élet megteremtése.  

„Valójában nekem ez a törekvés arról szólna, hogy egy történelmileg rosszul kialakult 

intézményes ellátási formából, emberként tekintve azokra, akik ott élnek , egy méltó életnek a 

lehetőségét teremtsük meg.” (FESZT munkatársa) 
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A szakértők következő csoportja, a minisztérium munkatársai, a felsőoktatási intézmény, a 

Kézenfogva Alapítvány és a TASZ munkatársa a kiváltás legfőbb céljának az intézményi 

kultúra felszámolását tekinti, aminek eszköze a szolgáltató rendszer reformja. Az intézményi 

kultúra felőli megközelítéssel összhangban az EMMI munkatársa és a TASZ munkatársa is 

megfogalmazza, hogy véleményük szerint ezt jól kifejezné az intézménytelenítés fogalom, 

ami sajnos sokszor félreértés alapja, mert sokan az intézmény, mint szervezeti keret 

megszüntetését értik alatta. 

„A szakmai viták hatására én az intézeti kultúra lebontása fogalom mellett döntöttem. Ezt is 

használjuk az összes kurzusunkon, ahol oktatjuk a Bárczin. Ami tulajdonképpen azt jelenti, 

hogy annak a hozzáállásnak a megváltoztatása, ami azt eredményezi, hogy fogyatékos 

szemberek felett hatalmat gyakorolunk, és azt gondoljuk, hogy tudjuk, hogy az ő életükben mi 

a fontos és milyen döntéseket hozzanak. Nem létszámokról szól feltétlenül, hanem egy olyan 

önrendelkező életmód kialakításáról.” (felsőoktatási intézmény munkatársa) 

Az intézeti kultúra személy kontrolljának elemét középpontba helyezve határozza meg a 

kiváltás célját az egyházi fenntartó munkatársa, miszerint a fogyatékos személyek nyerjenek 

kontrollt az életük fölött és önálló életvitelt folytathassanak. A TASZ munkatársa az egyén 

kontrolljának fontossága kapcsán a kiváltásban a cselekvőképességet korlátozó gondnoksági 

rendszer felülvizsgálatának, a támogatott döntéshozatal elterjesztésének fontosságát is 

kiemeli. 

A következő csoport célként a szolgáltató rendszer átalakítását határozza meg. Köztük az 

FSZK, az állami fenntartó és az ÉFOÉSZ megkérdezett munkatársai. Az ÉFOÉSZ munkatársa 

külön hangsúlyozza a lakhatási forma átalakítását. 

Tehát a megkérdezett szakértők alapvetően tágan értelmezik a kiváltás célját, beleértve az 

nagy intézményi működésmód felváltását közösségi szolgáltatásokkal.  
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3.4.2. A kiváltás hazai története 

 

Kitagolás előzményei 

A rendszerváltás előtt alapvetően a nagy intézményi modell volt az uralkodó a fogyatékos 

személyek szolgáltatásaiban. Az 3/1980. (III. 8.) EüM rendelet a szociális intézmények két 

típusát különítette el: a szociális otthonokat, amik idős, beteg, fogyatékos személyek számára 

biztosítottak végleges otthont, és a szociális intézményeket, amik rehabilitációs céllal 

működtek, és a képzés, átképzés, munka, foglalkoztatás idejére biztosítottak elhelyezést 

súlyos fogyatékos személyek számára. A rendelet idős, „elmebeteg”, és szakosított szociális 

otthonokat nevesít, utóbbit a súlyos mértékben fogyatékos személyek számára. Emellett a 

rendelet a vakok és gyengén látók, a „mozgásfogyatékosok” szociális intézményét és az 

értelmi fogyatékosok szociális foglalkoztató intézményét említi. Az előbbi szociális 

intézmények az Egészségügyi Minisztérium, és a tanácsok felügyelete alatt működtek.  

Bár a 80-as évekre a szakemberek körében már elterjedtek új típusú szemléletek, azonban 

ezek nem tudták előidézni a rendszer átfogó átalakítását. Mindezt a döntéshozók a gazdasági 

problémák megoldásának prioritásával indokolták. Így tovább működtek a szociális 

„nagyüzemek” és az innovatív megoldások a meglévő struktúrába épültek be, új funkciók 

megjelenése által. (Tausz-Varjú, 1991) 

A nagy intézmények legitimitását Verdes (2009) szerint a rendszerváltáskor két fő tényező 

erősítette. Az egyik, hogy ezek az intézmények a társadalom által kirekesztett csoportokat, 

köztük a fogyatékos embereket, „láthatatlanná” tették. A másik, hogy ezek az intézmények a 

rendszerváltás után megroppant munkaerő-piaci helyzetben, munkahelyeket teremtettek a 

munkaerő-piaci szempontból legkedvezőtlenebb helyzetű régiókban, mint Észak-

Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld és a Dél-Dunántúl. (Verdes, 2009) 

Az 1993. évi III. tv a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, az 1950-es évekbeli 

állapotokat konzerválta a bentlakásos intézmények vonatkozásában. A felnőtt fogyatékos 

személyek továbbra is zárt, elszigetelt, nagy intézményekben kerültek ellátásra. Fontos 

változás volt azonban, hogy a Szociális törvény által átkerült a fogyatékossággal élő 

személyek, „pszichiátriai betegek” és idősek krónikus ellátása az egészségügytől a szociális 

ágazathoz. Azonban a korábbi egészségügyi múlt erőteljesen rányomta a bélyegét a későbbi 

szolgáltatásra, az intézményi adottságok, az ellátásszervezés, és az att itűdök tekintetében. 

Ennél fogva az ellátás szociális ágazathoz való átkerülése, nem hozott jelentős változásokat, 
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és a rendszer inkább átvette a korábban már megszilárdult működésmódokat. (Andráczi-Tóth-

Bódy-Csicsely-Nyitrai, 2011) 

 

Kitagolás és lakóotthon 

Az 1993. évi III. tv-hez képest változást az 1998. évi XXVI. tv. hozott. Itt jelent meg a 

kitagolás gondolata először jogszabályi szinten. Ennél fogva én ekkortól datálom a hazai 

kiváltási folyamatot.  

„29. § (5) A fogyatékos személyek számára tartós bentlakást nyújtó intézményeket 

fokozatosan, de legkésőbb 2010. január 1-jéig át kell alakítani oly módon, hogy az önálló 

életvitelre személyi segítéssel képes fogyatékos személyek ellátása kisközösséget befogadó 

lakóotthonban 11  történjen, továbbá az arra rászoruló fogyatékos személyek számára 

humanizált, modernizált intézményi ellátást kell biztosítani.” 12 (Közlönyállapot: 1998.IV.1) 

A cél az önálló életvitelre képes fogyatékos személyek esetében, az intézményi ellátástól a 

kisebb létszámú lakóotthoni szolgáltatási forma felé való elmozdulás volt. Az önálló 

életvitelre nem képes fogyatékos személyek esetében a cél az intézményi körülmények 

modernizálása volt. Tehát a jogalkotó különbséget tett önálló életvitelre való képesség szerint 

a fogyatékos személyek között, és a támogatási szükséglet mértékétől tette függővé az 

elérhető lakhatási forma típusát. A kitagolás kizárólag a lakhatási típusú szolgáltatások 

reformjaként értelmeződött.  

A lakóotthon, mint szolgáltatás az 1999. évi LXXIII. tv által került be a Szociális törvénybe. 

Ekkor jött létre a fogyatékos személyek és a jogszabály megfogalmazásában „pszichiátriai 

betegek” lakóotthoni szolgáltatása. A létrejövő lakóotthonok számos esetben nagy 

bentlakásos intézményekhez kapcsolódva jöttek létre. (KSH, 2015) 

A Fot-ban megfogalmazott kitagolási szándékra az 1999-ben elfogadott Országos 

Fogyatékosügyi Program is ráerősített. Megfogalmazta, mint célt az intézmények 

humanizálását, modernizálását, a lakóotthoni szolgáltatás szabályozásának kidolgozását és e 

szolgáltatás országos elterjesztését. Tehát a cél alapvetően infrastrukturális jellegű volt. A 

jogszabály előirányozta egy külön, tartós bentlakásos szolgáltatások átalakítására irányuló 

                                                                 
11

 A fogyatékos és a pszicho-szociális fogyatékos személyek lakóotthoni szolgáltatása az 1999. évi LXXIII. tv által 

került be a Szociális Törvénybe és így a szociális szolgáltatások körébe.  
12

 1998. Évi XXVI. Tv. 
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program szükségességét. A 2006-ban elfogadott Országos Fogyatékosügyi Program az előbbi 

célokat szintén hangsúlyozta.  

Az 1990-es évek végén Magyarországon elindult egyrészt a lakóotthonok létrehozása először 

a Soros Alapítvány támogatásával, másrészt elindult a nagy intézmények modernizálása is 

pályázati források bevonásával. (Radványi-Regényi-Csorba, 2013) 

A Soros Alapítvány Kitagolási Programja 1996-ban indult el alulról szerveződő módon. Az 

1997-től a program keretében hirdetett pályázatok kiscsoportos lakóotthonok indítását 

támogatták. (Göncz-Kedl-Éliás-Bruckmüller-Zászkuliczky-Nieuwenhuis-Bert Vels-Kovács-

Demeter-Pordán-Bánfulvy-L. Németh-Lányiné Engelmayer, 1998) 

Magyarország 1998 és 2006 között, központi állami források felhasználásával 23 milliárd 

forintot fordított a nagy bentlakásos  intézmények felújítására, valamint újak építésére. Ezzel 

szemben 1998 és 2010 között a kiscsoportos lakóotthonok fejlesztésére és lakóotthoni 

szolgáltatásokra kevesebb, mint 1 milliárd forint központi állami forrás jutott. (Verdes-

Schare-Váradi, 2012) 

Utóbbi adatokból jól látszik, hogy nagyobb hangsúlyt helyeztek a meglévő 

intézménycentrikus szolgáltató rendszer konzerválására, mint az új típusú lakhatási formák 

bevezetésére. 

A kitagolással párhuzamosan fokozatosan bevezetésre kerültek a Szociális törvényben a tartós 

bentlakásos intézmények alternatívájaként az átmeneti, rehabilitációs célú szolgáltatások és az 

otthonközeli szociális alapszolgáltatások. 1993-ban létrejött a pszichiátriai betegek 

rehabilitációs intézménye, a fogyatékos személyek átmeneti otthona és a fogyatékos 

személyek nappali intézménye szolgáltatás. 1999-ben létrejött a pszichiátriai betegek nappali 

intézményi szolgáltatása. 2001-ben pedig kialakultak a támogató szolgálat és a fogyatékos 

személyek jelzőrendszeres házi segítségnyújtása szolgáltatások. Ezen szolgáltatások 

bevezetése nem tartozott bele a kitagolás fogalmába és célrendszerébe, viszont összhangban 

áll az intézményes megoldásokkal, szemben a közösségi alternatívákat célzó 

„deinstitutionalization” fogalom átfogó céljával. Tehát akár 1993-tól is datálhatnánk a 

kiváltási folyamatot Magyarországon, mivel akkor kezdtek el a szociális szolgáltatások között 

megjelenni a tartós bentlakásos szolgáltatások alternatívái.  

Fogyatékos személyek jogairól szóló ENSZ Egyezmény és a kiváltás  
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Magyarország a 2007. évi XCII. tv által ratifikálta a fogyatékossággal élő személyek jogairól 

szóló ENSZ Egyezményt. Az egyezmény hatására 2010-ben az 1998. évi XXVI. törvényben 

megjelent az intézményi férőhely kiváltás gondolata. A korábbi kitagolási célt a kiváltás 

váltotta fel. Az jogszabály kilátásba helyezte az 50 fősnél nagyobb férőhelyszámú, fogyatékos 

személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézmények kiváltását és rögzítette, 

hogy a kiváltást a ratifikált ENSZ egyezmény 19. cikkében meghatározottakra figyelemmel 

kell megvalósítani. A jogszabály célként tűzte ki legalább 1500 fogyatékos és pszichiátria 

beteg személy intézményi férőhelyének kiváltását 2013. december 31- ig, EU-s 

társfinanszírozással a megvalósuló fejlesztési programok keretében. 

A kiváltás keretében létrehozandó új szolgáltatás a támogatott lakhatás lett. Ez az új 

bentlakásos szolgáltatási forma a 2012. évi CXVIII. törvény által került be a Szociális 

törvénybe.  

A 2010-es Fot-ban a jogalkotó már nem tett különbséget önálló életvitelre való képesség 

vonatkozásában a fogyatékos emberek között, és már nem tekintette elfogadható 

alternatívának a magas támogatási szükségletű személyek esetében a nagy intézmények 

modernizálását. A kiváltás viszont továbbra is a lakhatási dimenzióra szűkült, azon belül is a 

tartós bentlakásos szolgáltatást nyújtó ápoló-gondozó intézményekre. A jogszabály konkrétan 

specifikálta, hogy mely tartós bentlakásos intézményeket kívánja kiváltani. Érintett 

szolgáltatásként, tehát intézményként, az 50 férőhelyesnél nagyobb tartós bentlakásos ápoló-

gondozó 13  intézményeket azonosította. Ez a határszám magasabb az Európai Bizottság 

Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi Főigazgatósága (2009) által leírt 30 fős 

maximumnál. Az új jogszabály érintett célcsoportként a fogyatékos és a pszicho-szociális 

fogyatékos személyeket határozta meg, tehát plusz célcsoportként bekerült a pszicho-szociális 

fogyatékos személyek csoportja.  

Azonban a Fot. kiváltásra vonatkozó rendelkezéseit felpuhítja, és a mindenkori kormányzat 

szándékától függővé teszi, hogy a jogszabály szerint a 2013. december 31- ig kiváltásra nem 

kerülő intézményi férőhelyek kiváltására a Kormány által meghatározott rendben kerülhet sor. 

Viszont az 1/2000 szcsm rendelet 2017. február óta rögzíti, hogy az 50 férőhelyesnél nagyobb 

fogyatékos, pszichiátriai és szenvedélybeteg személyek ápoló-gondozó otthonainak 

úgynevezett kiváltási tervet kell készíteniük. Ez konkrét – minden intézményként definiált 

                                                                 
13

 A fogyatékos személyek átmeneti ellátást nyújtó férőhelyei így nem estek a kiváltás hatókörébe. 2014 -ben 
fogyatékos személyek gondozóházában 281 férőhely működött. (KSH, 2014)  
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szolgáltatóra vonatkozó – kiváltási szándékot jelez. Ezáltal a szenvedélybeteg személyek is 

bekerülnek a kiváltás célcsoportjai közé.  

 

Új intézmények létrehozásának tilalma  

A Szociális törvény már a támogatott lakhatási szolgáltatás bevezetése előtt is rendelkezett a 

fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó intézmények létrehozásának 

tilalmáról: 2011. január 1. után fogyatékos személyek ápolást-gondozást nyújtó intézményi 

ellátása céljából új férőhelyet csak lakóotthoni formában lehetett létrehozni. A 2012. évi 

CXVIII. törvény hatályba lépése után az új szöveg szerint 2013. január 1-jét követően 

fogyatékos, pszichiátriai és szenvedélybeteg személyek ápolást-gondozást nyújtó intézményi 

ellátása céljából új férőhelyeket, nagy létszámú intézmény átalakítása esetén csak támogatott 

lakhatás, új intézmény létrehozása esetén csak legfeljebb hat fő számára kialakított támogatott 

lakásban vagy házban, vagy hét-tizenkét fő számára kialakított támogatott lakásban vagy 

házban lehet létrehozni. Az új szabályozással az intézményi férőhely létrehozási stop már nem 

csak a fogyatékos személyek, de a pszichiátriai és szenvedélybeteg emberek szolgáltatásaira 

is kiterjedt. 

A jogalkotó tehát maximum 12 férőhelyes TL-ek létrehozását engedi meg új szolgáltatás 

létrehozása esetén, de nagy létszámú intézmény kiváltása esetében akár 50 férőhelyes TL 

kialakítását is lehetővé teszi. Illetve a Szociális törvény az 50 férőhelyesnél kisebb, 

célcsoportoknak szolgáltató ápoló-gondozó otthonok 50 férőhelyig bővítését is megengedi. 

Az 50 férőhelynél meghúzott határ megkérdőjelezhető, hiszen magasabb a nemzetközi 

meghatározásnál. Illetve az alulról létrejövő és a kiváltás keretében létrehozott TL-ek felemás 

szabályozása megteremti az intézményes szolgáltatások fennmaradásának lehetőségét. Bár 50 

férőhelyesnél nagyobb bentlakásos szolgáltatás nem hozható létre, de ez véleményem szerint 

nem jelent teljes intézménylétrehozási tilalmat, mivel véleményem szerint a 12 férőhelyesnél 

nagyobb lakhatási formákban már nagy kockázattal kialakulnak intézményi működésmódok. 

A Szociális Törvény rögzíti, hogy amennyiben a lakók 50 férőhelyesnél nagyobb ápoló-

gondozó intézményből kerülnek át TL-be, akkor az érintett intézményben a férőhelyeket az 

átkerülők számával csökkenteni kell. Ez többek között arra a gyakorlatra reflektál, amikor egy 

nagy létszámú intézmény nem az összes férőhelyét váltja ki, hanem csak azoknak egy részét. 

Ez a gyakorlat a korábbi kitagolási szellemiséget tükrözi, ahol még nem az összes lakó 
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esetében tekintették megfelelő szolgáltatásnak a kis létszámú lakhatási formákat, csak az 

„önálló életvitelre képes” személyeket.  Viszont korábban nem volt elvárás a férőhelyek 

csökkentése az intézményből kiköltözők számával. Ez a szabályozás tehát az intézményi 

férőhelyek „részleges kiváltás” útján történő átalakítását teszi lehetővé. Fontos megjegyezni, 

hogy ezt a kiváltási módot pályázati úton az állam nem támogatja szemben a „teljes 

kiváltással”. Ez a kiváltási mód, bár anyagi támogatást nem jelent, nagyobb autonómiát enged 

az adott intézmény számára. Például az intézmény maga dönthet róla, hogy hány főt vált ki és 

milyen ütemben. Illetve az intézmények szempontjából előnye ennek a kiváltási módnak, 

hogy nem kell kiváltaniuk a súlyos halmozottan sérült személyeket, akik kiváltása kapcsán a 

legtöbb kétség merül fel a nagyintézményi fenntartók részéről.  

 

Lakóotthonok átalakulási kötelezettsége  

A 2012. évi CXVIII. törvénnyel a Szociális törvénybe bekerült az a rendelkezés is, hogy 

„bentlakásos intézményi ellátás 2014. december 31-éig működtethető lakóotthoni formában”.  

Tehát nem csak, hogy az intézményi ellátás helyett már nem lakóotthon, hanem kizárólag 

támogatott lakhatás jöhetett létre, de a jogalkotó kifejezte abbéli szándékát is, hogy a 

lakóotthonok átalakulását szeretné támogatott lakhatássá.  

A lakóotthonok átalakulási kötelezettségére vonatkozó részt a jogalkotó végül 2015. január 1-

től hatályon kívül helyezte, így a lakóotthonok tovább működhetnek jelenlegi formájukban.  

 

Hogyan jöhet létre TL szolgáltatás?  

Összességében elmondható, hogy TL létrejöhet nagy intézmény kiváltása, lakóotthon 

átalakítása, vagy új, intézménytől független szolgáltatás kialakítása útján. Egy nagy 

intézmény kiváltása is többféle módon történhet. Történhet „teljes” vagy „részleges kiváltás” 

is. Teljes kiváltás esetén az intézmény összes férőhelye  – a lakók önálló életvitelre való 

képessége alapján történő szelekció nélkül – megszűnik és helyette támogatott lakhatási forma 

jön létre. Részleges kiváltás esetén az intézmény, férőhelyeinek egy részét – jellemzően az 

„önálló életvitelre képes” lakókét – átalakítja támogatott lakhatássá.  
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A szerteágazó lehetőségek közül az állam EU-s társfinanszírozással, pályázatokon keresztül 

kizárólag a nagy intézmények „teljes kiváltását” dotálja, és ezt definiálja intézményi férőhely 

kiváltásként. Disszertációm keretében én az EU-s társfinanszírozással megvalósuló kiváltási 

folyamatra fókuszálok. A „részleges kiváltás” folytán, illetve az alulról szerveződő támogatott 

lakhatási formák vizsgálatára úgy vélem egy külön célzott kutatás adhatna módot, amiben 

feltárhatók lennének a különböző alapokon létrejött támogatott lakhatások hasonlóságai és 

különbségei. 

Támogatott lakhatás különböző szolgáltatási tartalmakkal is létre jöhet. Ugyanis, ahogy 

korábban a hazai támogatott lakhatási szolgáltatás leírásánál említettem, a Szociális Tv. 

meghatároz kötelező feladatokat és opcionálisan vállalható feladatokat is. Ez fontos lépés és 

elmozdulás a kötelezően komplex szolgáltatási csomagot  biztosító intézményi ellátástól és a 

szintén komplex ellátást nyújtó lakóotthoni ellátástól. A támogatott lakhatás újdonsága 

egyrészt tehát abban áll, hogy az igénybe vett szolgáltatások t ípusa a lakó szükségletein 

alapul. Másrészt abban, hogy a jogszabály megteremti a lehetőséget arra, hogy az 

opcionálisan a TL keretében nyújtható szolgáltatásokat a TL fenntartója szociális 

alapszolgáltatóval kötött megállapodás útján szervezze meg. Az opcionálisan nyújtott 

szolgáltatások megszervezhetők házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

támogató szolgáltatás, nappali ellátás, közösségi alapellátás, család és gyermekjóléti 

szolgáltatás, falu és tanyagondnoki szolgáltatás bevonásával is. Ez azonban nem kötelező, a 

TL fenntartója maga is biztosíthatja a lakók szükségleteinek kielégítését és működtethet 

szociális alapszolgáltatást.  Utóbbi esetben azonban nem valósul meg a lakhatás és az egyéb 

támogató szolgáltatások szétválasztása a fenntartó szintjén.  

Itt érkezik el a TL a szociális szakellátások és szociális alapellátások határmezsgyéjére – már 

amennyiben együttműködés van a szolgáltatásszervezésben szakszolgáltatás és szociális 

alapszolgáltatás között. Ennek gyakorlati megvalósulásáról a TL közösségi alapú működését 

vizsgáló szempontrendszerét tesztelő fejezetben írok majd.  
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Kiváltási Stratégia 

Az első hazai kiváltási stratégia14 (Stratégia) 2011-ben született meg, egy évvel azt követően, 

hogy az 1998. évi XXVI. tv.-be (Fot.) bekerült a kiváltás, mint cél. A Stratégiában 

dominánsan a kiváltás fogalom jelenik meg, de szinonimaként használják a kitagolás 

kifejezést is. A Stratégia kialakításának egyik praktikus célja az volt, hogy garantálja, hogy a 

kiváltás megvalósítására fordított fejlesztési források valóban a fogyatékos emberek 

társadalmi integrációját elősegítő módon kerüljenek felhasználásra. A Stratégia célcsoportként 

a fogyatékos személyeket határozta meg, akiknek lehet emellett pszicho-szociális 

fogyatékosságuk vagy szenvedélybetegségük. Tehát a pszicho-szociális fogyatékos vagy a 

szenvedélybeteg személyek önálló jogon nem jelentek meg. A TIOP 3.4.1 pályázat kiírása 

viszont már az előbbi csoportokat is célcsoportjaként definiálja.  

A Stratégia előzménye, hogy 2009-ben a TIOP 3.4.1. bentlakásos intézmények kiváltása 

projekt társadalmi egyeztetésének keretében, fogyatékosügyi jogvédő és szakmai szervezetek 

erős szakmai kritikákat fogalmaztak meg. A kritikák kereszttüzében az állt, hogy a 2009-ben 

megjelent pályázati kiírás lehetőséget adott volna maximum 150 férőhelyes ápoló-gondozó 

intézmények létrehozására. Ezen események hatására született meg a Stratégia. (Bugarszki-

Eszik-Soltész-Sziklai, 2009-2010) 

A stratégia szerint a kiváltás célja az, hogy lakókörnyezetbe integrált, kisebb létszámú (max. 

50 fős) lakhatási formák jöjjenek létre, amiket gazdag szolgáltatási kínálat vesz körbe, amely 

épít az egyén öngondoskodási kapacitására és egyben fejleszti is azt. Alapelvként megjelenik  

még a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés és alcélként a közszolgáltatások 

elérésének biztosítása, konkrétan az egészségügy, a foglakoztatás, és a közoktatás területén a 

megnövekedett igénybevételre való felkészülés vonatkozásában. Az alapvető célok tehát 

összhangban vannak az Egységes Európai Útmutatóval, ami a kiváltás folyamatának 

részeként tekint a közszolgáltatások hozzáférhetővé, elérhetővé tételére, és a sokféle 

közösségi támogató szolgáltatás létrehozására. (EEG, 2012) 

Azonban, amint a stratégia áttér a konkrétan megvalósítandó kormányzati feladatokra, 

kiderül, hogy a fókusz nem a közszolgáltatások és a fogyatékos személyek szolgáltatásainak 

átfogó reformján van, sokkal inkább az operatív programból (TIOP 3.4.1.) megvalósuló 

fejlesztéshez szükséges szakmai körülmények meghatározásán. Az elsődleges célcsoport az 

                                                                 
14

 1257/2011. (VII.21.) Kormány határozat a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális 
intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról  
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50 férőhelyesnél nagyobb ápoló-gondozó intézményben élő fogyatékos személyek 15 

csoportja, bár leírás és statisztikai adatok szintjén szó esik az összes Magyarországon élő 

fogyatékossággal élő emberről is.  A konkrétumok szintjén nem jelenik meg országos szinten 

és átfogóan a szociális alapszolgáltatási rendszer fejlesztése, vagy a közszolgáltatások 

akadálymentesítése. Megjelenik viszont, mint konkrét feladat, a kiváltott intézmények helyett 

a támogatott lakhatási formák és hozzájuk kapcsolódó szociális szolgáltatások (közösségi 

támogató szolgáltatások) létrehozása.  

A 2015-ben elfogadott Országos Fogyatékosságügyi Program (OFP) a korábbi Programokhoz 

hasonlóan említést tesz a kiváltásról. Hangsúlyozza, hogy a meglévő Kiváltási Stratégia 

mentén szükséges a kiváltási folyamat folytatása, valamint ösztönöz a támogatott lakhatási 

forma bővítését szolgáló fejlesztésekre.  

Az OFP 2015-2018-ra vonatkozó Intézkedési Terve (1653/2015. (IX. 14.) Korm. Határozat) 

szintén foglalkozik a kiváltás témájával. Vonatkozásában három konkrét feladatot határoz 

meg: 

 Ki kell alakítani egy Szakmai Műhelyt a kiváltás módszertani támogatása érdekében, 

az EFOP 1.9.1. projekt keretében.  

 Szükséges felülvizsgálni a kiváltás és a TL jogi szabályozását az eddigi tapasztalatok 

fényében. Külön figyelemmel a fogyatékos gyermekekre.  

 EFOP Projektet kell indítani a tartós bentlakásos szociális intézményi férőhelyek 

kiváltására és a kapcsolódó szolgáltatások fejlesztésére.  

Fontos kiemelni, hogy így a kiváltás, az eddigi hazai jogszabályi meghatározásokkal 

összhangban, mint közösségi lakhatási formák létrehozása kerül említésre, de egyéb 

közösségi támogató szolgáltatások létrehozása is kapcsolódik hozzá. Azonban azt is el kell 

mondani, hogy ez nem jelenti azt, hogy az OFP Intézkedési Tervében ne kerülnének említésre 

olyan intézkedések, amik a nemzetközi, tág kiváltás meghatározás alapján e fogalom körébe 

sorolhatók. Az Intézkedési tervben feladatként szerepel többek között, a fogyatékos 

személyek szociális alapszolgáltatásainak fejlesztése, a közszolgáltatások hozzáférhetővé 

tétele, a fogyatékos személyeknek szolgáltatók kompetenciáinak, képzésének fejlesztése, a 

társadalom érzékenyítése, és a támogatott döntéshozatal témájában képzések indítása is. Az 

                                                                 
15

 A Startégia nem zár ki senkit a kiváltásból a fogyatékossága súlyossága okán. A Stratégia szeri nt a 
célcsoportba tartozik az a fogyatékos ember is, aki szenvedély vagy pszichiátriai beteg, de a pszichiátriai vagy 

szenvedélybeteg emberek nem. A TIOP 3.4.1. pályázati kiírás azonban saját jogon a kiváltás célcsoportjává tette 
a pszichiátriai és szenvedélybeteg személyeket is. 
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Intézkedési Terv szerint azonban ezek a feladatok nem tartoznak a kiváltás körébe. Utóbbi 

jelenség azért probléma véleményem szerint, mert a kiváltás egy olyan komplex strukturális 

fejlesztés volna, ami nem tud teljeskörűen megvalósulni, ha a párhuzamosan zajló fejlesztések 

nem kapcsolódnak össze és nem erősítik egymás hatását. A korábban általam javasolt önálló 

életvitel mozgalom olyan fogalom lehetne, ami minden kapcsolódó fejlesztést magába tudna 

foglalni. Persze önmagában nem a fogalom bevezetése volna a kulcs, hanem a fogyatékos 

személyeket érintő szerteágazó fejlesztések összekoordinálása.  

 

Kiváltási Koncepció  

2017-ben jött létre az új Kiváltási Koncepció (2017-2036). A koncepció a kiváltás céljának a 

közösségi lakhatást/életvitelt nyújtó szolgáltatásokra való fokozatos áttérést tekinti. Ezt nem 

szűken, csak a fogyatékos emberek 50 főnél nagyobb ápoló-gondozó intézményeinek 

vonatkozásában értelmezi, hanem horizontálisan a teljes szociális szolgáltató rendszerre 

nézve. A Koncepció, a korábbi Kiváltási Stratégiához hasonlóan elsődleges célcsoportjának, a 

nagy bentlakásos intézményben élő fogyatékos embereket16 tekinti. Közöttük nem szelektál a 

fogyatékosság súlyossága mentén. A Kiváltási Koncepció kiemeli, hogy a benne megnevezett 

konkrét pályázati projektekben részt nem vevő intézményeket is érinteni fogja a kiváltás és a 

felkészülésüknek el kell kezdődnie. E cél komolyságát jelzi, hogy az 1/2000 SZCSM rendelet 

szerint 2018. december 31-ig minden 50 férőhelyesnél nagyobb fogyatékos személyek, 

pszicho-szociális fogyatékos és szenvedélybeteg személyek ápoló-gondozó otthonának 

intézményi férőhely kiváltási tervet kell készítenie. 

A koncepció célként határozza meg a közösségi lakhatási formák létrehozása mellett a 

kapcsolódó egyéb közösségi támogató szolgáltatások kialakítását is a Stratégiához hasonlóan. 

A Koncepció a Stratégiánál hangsúlyosabban szól a családban é lő fogyatékos emberekhez is, 

ami a konkrétumok szintjén, a Kiváltási Koncepció körébe sorolt projekteket tekintve is 

látszik. A Koncepció a nagy intézményi férőhelykiváltáshoz kapcsolódó projekteken 17  túl 

magában foglal egy a közszolgáltatások fogyatékos személyek számára is hozzáférhetővé 

                                                                 
16

 Fogyatékos emberek és pszicho-szociális fogyatékos emberek is saját jogon. Illetve a fogyatékos emberek 
alcsoportjai is: fogyatékos gyermekek, fogyatékos idős, hajléktalan, szenvedélybeteg emberek. A 
szenvedélybeteg személyek önálló jogon nem. Viszont az EFOP 2.2.2., EFOP 2.2.5., EFOP 1.9.1. projektek 

célcsoportjukként definiálják a szenvedélybeteg személyeket is. 
17

 EFOP 2.2.2., EFOP 2.2.5., EFOP 1.9.1.  
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tételére irányuló projektet18 is. Ez a bővebb célmeghatározás már közelít az Európai kiváltási 

Útmutatóéhoz. 

 

Pályázati kiírások összevetése  

A hazai kiváltás fókuszának meghatározásához úgy vélem érdemes összevetni a Kiváltási 

Stratégiához és a Koncepcióhoz kapcsolódó kiváltásra irányuló pályázati konstrukciókat is.  

Az először 2009-ben majd 2012-ben kiírt TIOP 3.4.1. pályázatot az először 2016-ban majd 

2017-ben megjelenő EFOP 2.2.2. és EFOP 2.2.5 pályázatok kiírása követte. A 2016-ban 

megjelent EFOP 2.2.2. pályázati kiírást széleskörű kritika érte a fogyatékos személyek 

érdekképviseleti szervei és civil jogvédő szervezetek részéről. A kritika fókuszában a 

létrehozható támogatott lakhatások létszáma (max. 25 fős) és a részleges kiváltás lehetővé 

tétele állt. A szakmai nyomás hatására  végül a pályázati kiírás új tartalommal jelent meg 2017 

januárjában.19 

A 2016-ban megjelent EFOP 2.2.2. pályázati kiírás társadalmi egyeztetése során összesen 12 

hozzászólás érkezett be az egyeztetés online felületére. 20 Összesen 10 hozzászóló volt, akik 

között voltak szervezek és szakemberek is. A következő szervezetek küldtek a kiíráshoz 

véleményt: ÉFOÉSZ (Kovács Melinda), Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa 

(Földesi Erzsébet), INDIT Közalapítvány (Integrált Drogterápiás Intézet), Magyarországi 

Református Egyház Zsinati Hivatal, Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos 

Szövetsége (Miklós Kata), Országos Fogyatékosságügyi Szakmai Kollégium (Cserti Szauer 

Csilla) és a TASZ (Verdes Tamás). Tehát a fogyatékos személyek érdekképviseleti szervei 

közül több, egy emberi jogvédő szervezet és egy fogyatékosságtudományi szervezet is 

véleményt nyilvánított a pályázati kiírás kapcsán. A következő szakemberek szóltak még 

hozzá a kiíráshoz: Kozma Ágnes, Nagy Péter, Petri Gábor. A TIOP 3.4.1-es pályázatban 

legnagyobb arányban érintett fenntartó a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, amely 

a fogyatékos és pszichiátriai tartós bentlakásos szolgáltatásainak legnagyobb fenntartója is, 

nem vett részt az online felületen zajló társadalmi egyeztetésen az EFOP 2.2.2. kapcsán. A 

                                                                 
18

 EFOP 1.9.2. 
19

 Milanovich Dominika: Nem élhetnek bezárva! Című 2017.02.24.-én megjelent cikke alapján. (Forrás: 
http://ataszjelenti.blog.hu/2017/02/24/nem_elhetnek_bezarva ) (Letöltve: 2018-06.02.) 
20

 https://www.palyazat.gov.hu/efop-222-intzmnyi-elltsrl-a-kzssgi-alap-szolgltatsokra-val-ttrs-fejlesztse-
intzmnyi-frhely-kivlts 
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hozzászólások három témakörben érkeztek be: támogatás célja, háttere (7 db), jelentkezés 

feltételei (3 db) és pályázók köre (2 db).  

A pályázati kiírás társadalmi egyeztetése során beérkező hozzászólásokat tartalom elemzés 

módszerével vizsgáltam. A fenntartók részéről történő hozzászólások technikai jellegűek 

voltak. A hozzászólások kis részében pozitív kritikák kerültek megfogalmazásra. Ennek 

keretében kiemelésre került, hogy a pályázati kiírás hangsúlyt fektet a szolgáltatási gyűrű és a 

foglalkoztatás fejlesztésére. Az Országos Fogyatékosságügyi Szakmai Kollégium továbbá 

pozitívumként emelte ki a lakócentrumok maximális létszámának TIOP 3.4.1-e pályázat 50 

fős limitjéről 25 fősre csökkentését, a 15%-os plusz férőhely létrehozási kötelezettséget a 

várólistán szereplőkre tekintettel és annak előírását, hogy a kiváltott férőhelyek helyett nem 

lehet ellátási formát létrehozni az adott célcsoportnak. Ezzel szemben a hozzászólók döntő 

többsége kritikákat fogalmazott meg. A kritikák középpontjában a következők álltak: 

 Lehetőség van 25 főt egy ingatlanban elhelyezni. Ez a nemzetközi fogalmak szerint 

intézménynek számít már.  

 A teljes kiváltás és az intézmény bezárása nem kötelező elem.  

 TL elhelyezésének nincs semmilyen kritériuma (pl. legyen belterületen) 

 Ingatlan vásárlás korlátja (max. 2%) nagyon alacsony. 

 Magas egy főre eső kiváltási költségek.  

 IFKKOT szakmai támogató véleménye csak plusz pontot ér, de nem a nyertes pályázat 

feltétele. 

 Érdekvédelmi szereplők nem voltak bevonva a pályázat előkészítésébe.  

 Kötelező 15%-os férőhely bővítés a szükségletek vizsgálata nélkül. 

A kiírást véleményezők a megfogalmazott kritikáik mentén a következő javaslatokat tették: 

 Ne lehessen 25 főt egy TL-ben elhelyezni. Egy véleményező max. 9 fős 

férőhelykorlátot javasolt. 

 Legyen kötelező a teljes kiváltás, az adott intézmény bezárása.  

 Legyenek konkrét kritériumok megfogalmazva a TL elhelyezkedésével kapcsolatban 

(pl. legyen belterületen, település központjában, lakott övezetben)  

 Kerüljön ki, vagy kerüljön megemelésre az ingatlan vásárlás korlátja.  

 1 fő kiváltására eső költségek csökkentése. Így több ember volna bevonható a 

kiváltásba. 
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 IFKKOT szakmai támogató véleménye legyen a nyertes pályázat feltétele.  

 Érdekvédelmi szereplők legyenek bevonva a pályázati kiírás átdolgozásába és a 

megvalósításba is.  

 Ne legyen kötelező a 15%-os plusz férőhelybővítés minden pályázatnál egységesen. 

Legyen szükségletekre alapozott és inkább külön pályázatban kerüljön megvalósításra 

ez a cél, például civilek bevonásával.  

További javaslatként fogalmazta meg két hozzászóló : 

 A lakók felkészítésének sztenderdjei, konkrét forrásai jelenjenek meg a pályázatban.  

 A súlyosan halmozottan sérült személyekre kerüljön nagyobb hangsúly. Ha kiváltott 

intézményben vannak SHS emberek, akkor legyen a bevonásuk módjának leírása 

kötelező. 

 A komplex akadálymentesítés és egyetemes tervezés elvei jelenjenek meg a kiírásban.  

A pályázati kiírást véleményezők által megfogalmazott javaslatok közül a következők épültek 

be az új EFOP 2.2.2 és az EFOP 2.2.5 pályázati kiírásokba.  

 Maximum 12 férőhelyes TL-t lehet létrehozni.  

 Kötelező a teljes kiváltás.  

 A TL-ek elhelyezkedésével kapcsolatban meghatározásra kerültek konkrét előírások. 

Viszont csak a fogyatékos és pszicho-szociális fogyatékos személyek esetében cél a 

belterületen, integráltan történő elhelyezés, a szenvedélybeteg célcsoportnál nem. A 

2.2.5-ös projekt esetében ez a lehetőség viszont progresszív módon szűkítésre került.  

 Bár az IFKKOT szakmai támogató véleménye nem lett a pályázat beadás fe ltétele, de 

az IFKKOT írásos véleményének, javaslatának beadása igen.  

 Kikerült a kötelező 15%-os férőhelybővítés előírása.  

A javaslatok közül nem, vagy csak részben került beépítésre:  

 Az egy főre eső maximum bruttó támogatási összeg az új EFOP 2.2.2. pályázati kiírás 

esetében nem változott, de az EFOP 2.2.5 kiírása esetében 7,38 millió Ft-ra csökkent. 

Hasonlóság fedezhető fel az EFOP 2.2.2. első és a TIOP 3.4.1. első, 2009-es kiírása között 

abban a tekintetben, hogy mindkettő széleskörű kritikákat váltott k i szakmai, érdekképviseleti 

és civil jogvédő szervezetek részéről. (Bugarszki-Eszik-Soltész-Sziklai, 2009-2010) 



  62 

A pályázatok társadalmi egyeztetése között is felfedezhetők hasonlóságok és különbségek is. 

Hasonlóság, hogy mindkét kiírás egyeztetése során szakmai érdekvédő és civil jogvédő 

szervezetek egységesen fogalmaztak meg kritikát és hatékonyan gyakoroltak nyomást a 

pályázat kiírójára. Mindkét alkalommal az előbbi szervezetek a felhívás visszavonását és 

átdolgozását javasolták szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával, hivatkozva az 

ENSZ Fogyatékosügyi Egyezményre. Különbség, hogy a TIOP 3.4.1. társadalmi egyeztetése 

során több hozzászólás érkezett be, összesen 27 db, míg az EFOP 2.2.2. egyeztetésekor csak 

12 db. Mindkét kiíráshoz egyedül a TASZ küldött véleményt. Látható, hogy más szakmai és 

érdekvédelmi szervezetek nyilvánítottak véleményt 2009-ben és 2016-ban. 2009-ben az 

AOSZ, az OFT, valamint az FSZK Nkft. és a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar részéről 

érkezett be vélemény. 2016-ban pedig az ÉFOÉSZ, FESZT, MEOSZ és az Országos 

Fogyatékosügyi Szakmai Kollégium nyilvánítottak véleményt. (Bugarszki-Eszik-Soltész-

Sziklai, 2009-2010) 
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Pályázati 

konstrukció
Célcsoportok Pályázók köre Létrehozható TL típusai TL elhelyezkedése

Teljes/

Részleges 

kiváltás

TIOP 3.4.1.

fogyatékos, 

pszichiátriai beteg, 

szenvedélybeteg 

személyek

célcsoportoknak tartós

bentlakást nyújtó 

intézményi férőhelyeket 

fenntartó szervezetek

(1) max 6 fős lakás

(2) max 12 fős lakás, ház

(3) max 50 fős 

lakócentrum

településbe integráltan, belterületen kivéve 

szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye 

esetén

társasház/településrész lakosságszámának

max. 10%-a lehet a lakhatási szolgáltatás

férőhelyszáma

nem lehetnek egymás közvetlen 

szomszédjában

minél szélesebb földrajzi területen

teljes körű 

kiváltás

EFOP 2.2.2. 

(2016-os 

végül 

módosított 

kiírás)

fogyatékos, 

pszichiátriai beteg, 

szenvedélybeteg 

személyek

célcsoportok 50 

férőhelyesnél nagyobb 

ápoló-gondozó 

bentlakásos 

intézményeinek állami, 

egyházi és nem állami 

fenntartói

(1) max 6 fős lakás/ház

(2) max 12 fős lakás/ház

(3) max 25 fős 

épület/épületek 

együttese

nincs vonatkozó információ

nem 

elvárás a 

teljes körű 

kiváltás

EFOP 2.2.2. 

(2017)

fogyatékos, 

pszichiátriai beteg, 

szenvedélybeteg 

személyek

célcsoportok 50 

férőhelyesnél nagyobb 

ápoló-gondozó 

bentlakásos 

intézményeinek állami, 

egyházi és nem állami 

fenntartói

(1) max 6 fős lakás/ház

(2) max 12 fős lakás/ház

fogyatékos, pszichiátriai beteg személyek TL 

férőhelyei településbe integráltan, 

belterületen

szenvedélybeteg személyek férőhelyei 

külterületen

az érintett településen a TL férőhelyszáma a 

lakosságszám max 5 %-a lehet

minél szélesebb földrajzi területen

teljes körű 

kiváltás

EFOP 2.2.5.

fogyatékos 

személyek, 

pszichiátriai beteg 

személyek, 

szenvedélybeteg 

személyek

célcsoportok 50 

férőhelyesnél nagyobb 

ápoló-gondozó 

bentlakásos 

intézményeinek állami, 

egyházi és nem állami 

fenntartói

(1) max 6 fős lakás/ház

(2) max 12 fős lakás/ház

fogyatékos, pszichiátriai beteg személyek TL 

férőhelyei településbe integráltan, min 2 

lakóövezeti telekkel határolt telken, 

belterületen

szenvedélybeteg személyek rehabilitációs 

célú férőhelyei határozott idejű 

megállapodások esetén ill. ha település 

rehabilitációs program van ott folyamatban, 

akkor külterületen is megengedettek

az érintett településen a TL férőhelyszáma a 

lakosságszám max 5 %-a lehet

minél szélesebb földrajzi területen

csak 500 fősnél nagyobb településen

teljes körű 

kiváltás

2. Táblázat

Intézményi férőhely kiváltást célzó pályázati konstrukciók összehasonlítása a pályázati felhívások összevetése által 1. rész

 (Saját szerk.) 

Táblázat 2: Intézményi férőhely kiváltást célzó pályázati konstrukciók összehasonlítása, 

pályázati felhívások összevetése 1. rész 
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Táblázat 3: Intézményi férőhelykiváltást célzó pályázati konstrukciók összehasonlítása a 

pályázati felhívások összevetése 2. rész 

 

Ha a táblázatokban látható négy pályázati kiírást összevetjük, akkor elmondható, hogy: 

 Célcsoportokban, pályázók körében nem történt lényegi változás. A célcsoport az 50 

fősnél nagyobb ápoló-gondozó intézményeiben élő fogyatékos, pszicho-szociális 

fogyatékos és szenvedélybeteg személyek.  

 A létrehozható TL-ek maximális férőhelye lecsökkent 50-ről 12-re. Ez pozitív irányú 

változás, mivel minél kisebb az együtt élő személyek száma, annál k isebb az 

intézményi kultúra kialakulásának kockázata. (EEG, 2012)  

 A fogyatékos és pszicho-szociális fogyatékos személyek esetében a belterületen, 

integrált módon történő elhelyezés a cél, ami összhangban áll azzal a, hogy a 

fogyatékos személyeknek biztosítani szükséges az egyenlő jogot a közösségben való 

életvitelhez. Azonban úgy vélem problematikus a szenvedélybeteg férőhelyek 

Pályázati  
konstrukció 

Létrehozható-e szociális  
alapszolgáltatás? 

Megvalósítható-e  
foglalkoztatás  
lehetőségének  
kialakítása? 

IFKKOT támogató  
nyilatkozata  
kötelező-e a  
benyújtáshoz? 

Keret  
összeg 

maximális  
bruttó  
támogatási  
összeg/fő 

Benyújtási  
időszak 

Pályázat  
megjelenése 

Kapcsolódó  
projektek 

TIOP 3.4.1. 

szociális  
szolgáltatásokra,  
napközbeni szolgáltatás  
nyújtására alkalmas  
épület létrehozása,  
átalakítása támogatható 

nem igen 
7  
milliárd  
Ft 

n.a. 
2012.06.01- 
2013.02.15.  
(2 körben) 

2012.01.27 

TÁMOP- 
5.4.5.-11/1  
TÁMOP-5.4.1- 
12/1 
TÁMOP- 
5.4.5.-11/1 

EFOP 2.2.2.  
(2016-os  
végül  
módosított  
kiírás) 

fejlesztés támogatható fejlesztés támogatható nem, de előnyt  
jelent 

35  
milliárd  
Ft 

8,75 millió 
2017.04.17- 
2019.04.16.  
(1 kör) 

2016.09.20 
EFOP-1.9.1- 
VEKOP-15- 
2016-00001  

EFOP 2.2.2.  
(2017) 

amennyiben szükséges  
igen, DE ha a  
támogatást igénylő  
saját fenntartásában  
nincs szociális  
alapszolgáltatás  
fejlesztése kizárólag  
konzorciumi formában  
valósítható meg 

amennyiben szükséges  
igen, DE amennyiben a  
támogatást igénylő  
saját fenntartásában  
nincs foglalkoztatás  
fejlesztése kizárólag  
konzorciumi formában  
valósítható meg 

IFKKOT írásos  
véleménye  
kötelezően  
csatolandó 

23,77  
milliárd  
Ft 

8,75 millió 
2017.02.27- 
2019.02.28  
(3 körben) 

2017.01.26 
EFOP-1.9.1- 
VEKOP-15- 
2016-00001  

EFOP 2.2.5. 

amennyiben szükséges  
igen, DE ha a  
támogatást igénylő  
saját fenntartásában  
nincs szociális  
alapszolgáltatás  
fejlesztése kizárólag  
konzorciumi formában  
valósítható meg 

amennyiben szükséges  
igen, DE amennyiben a  
támogatást igénylő  
saját fenntartásában  
nincs foglalkoztatás  
fejlesztése kizárólag  
konzorciumi formában  
valósítható meg 

IFKKOT írásos  
javaslata  
kötelezően  
csatolandó 

53,51  
milliárd  
Ft 

7,38 millió 
2017.05.02- 
2018.06.29.  
(6 körben) 

2017.03.21 
EFOP-1.9.1- 
VEKOP-15- 
2016-00001  

3. Táblázat 
Intézményi férőhely kiváltást célzó pályázati konstrukciók összehasonlítása a pályázati felhívások összevetése által 2. rész 

(Saját szerk.) 
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külterületi elhelyezésének megengedése, mivel ez nem felel meg a normalizáció 

elvének. Az EFOP 2.2.5. pályázati kiírásának azon elő írása, hogy 500 fősnél kisebb 

településen nem hozható létre TL szembe megy a fogyatékos személyek lakóhely 

szabad megválasztásának jogával.  

 A pályázati kiírásokban a teljes kiváltás a domináns cél, viszont annak garantálása, 

hogy ez így is maradjon, nagyban függ a fogyatékos emberek érdekvédő, szakmai 

szervezeteitől és a jogvédő szervezetektől. Ez a gyakorlatban is jól látható, ha a TOP 

3.4.1 és az EFOP 2.2.2. első pályázati kiírásainak társadalmi vitáját tekintjük.  

 A foglalkoztatás fejlesztése a TIOP 3.4.1. pályázatban még nem volt cél, de az EFOP 

pályázatokban már azzá vált.  A TIOP pályázat még szociális szolgáltatások és nappali 

ellátás céljából TL-hez kapcsolódó szolgáltató központban gondolkodott, annak 

létrehozását megengedte. Az EFOP 2.2.2. és EFOP 2.2.5. pályázatok kiírása már 

elmozdul valamelyest az összes lakói szükséglet TL fenntartója által történő 

kielégítése céljától. Utóbbi kiírások ösztönzik a szociális alapszolgáltatások 

konzorciumi formában történő fejlesztését, de lehetővé teszik saját alap szolgáltatás 

létrehozását is. Úgy gondolom, hogy alapvetően a szolgáltatások bővítése 

üdvözölendő, azonban tovább hangsúlyozandó volna a lakhatás és a szolgáltatások 

fenntartó szintjén történő szétválasztásának elve. Úgy vélem, amennyiben a 

kiváltásban érintett személyek továbbra is ugyanattól a szolgáltatótól kapják a 

mindennapi életvitelükhöz szükséges támogatást, úgy fennáll a veszélye, hogy 

fennmarad a szolgáltatások intézményi jellege.  

 Az IFKKOT szakmai kontroll funkciója gyengült. A TIOP 3.4.1. pályázatban még 

vétójoggal bírt az IFKKOT és döntő fontosságú volt a szakmai véleménye. Az EFOP 

2.2.2. és EFOP 2.2.5. projektekben már nincs ilyen jelentős szerepe.  

 A kiváltásra irányuló pályázatok keretösszege növekedett. Ez jelzi, hogy a kiváltás 

célja továbbra is fontos közpolitikai szinten.  

 Az intézmények kiváltására irányuló pályázatokat szakmai támogatást nyújtó 

pályázatok kísérik. Ez ellensúlyozhatja valamelyest az IFKKOT szakmai szerepének 

gyengülését az EFOP projektekben. E sejtés igazolására vagy cáfolatára az EFOP 

1.9.1. projekt hatásának és hatékonyságának vizsgálatára volna szükség. Erre egy 

külön erre fókuszáló kutatás adhatna módot. Jelen disszertáció keretében erre a 

feladatra nem vállalkozom.  
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Összességében tehát elmondható, hogy Magyarországon jelenleg a kormányzat pénzügyi 

ösztönzőkkel a „teljes kiváltást” támogatja. Ennek érdekében létrehozta az intézményi 

férőhely kiváltás programját és kapcsolódó pályázati projektjeit. Ez a fogyatékos, a pszicho-

szociális fogyatékos és a szenvedélybeteg személyek célcsoportjait érinti. A nem fogyatékos 

gyermekek célcsoportját a jogalkotó külön kezeli. A hajléktalan és idős emberek csoportja a 

hazai kiváltásnak nem célcsoportja.  

A jogalkotó a kiváltás alatt nem pusztán a nagy intézmények bezárását érti, hanem helyettük 

új, csoportos lakhatási formák és hozzájuk kapcsolódó szociális alapszolgáltatások 

létrehozását is. Illetve a kiváltás Koncepció és az EFOP 1.9.2-es projekt egy táguló fókuszt 

mutatnak, ami a fogyatékos személyek specializált szolgáltatásain túl a közszolgáltatások 

hozzáférhetővé tételéről is szólnak. A kiváltás középpontjában viszont mégis jellemzően a 

nagy intézményben élő fogyatékos személyek állnak és nem a magánháztartásban élő 

fogyatékos személyek, az ő támogatásuk a társadalmi részvételükben és önálló életvitelükben. 

Erre a problémára a Fogyatékos személyek jogainak Bizottsága (2017) 19. cikkhez fűzött 

általános kommentárja is rávilágít. A 19. cikk gyakorlati megvalósításának gátjaként 

azonosítja, hogy több tagállamban elégtelen a szociális támogatási, védelmi rendszer, az 

önálló életvitel támogatása a közösségben, a személyi segítés, az egyéni támogatás jogi 

szabályozása és forrás elosztási rendszere. A kommentár rávilágít az elérhető, elfogadható, 

megfizethető, hozzáférhető és alakítható közösségi szolgáltatások és létesítmények hiányára 

is. 

A kiváltandó intézmények meghatározásakor Magyarország a létszám alapú meghatározást 

alkalmazza, és 50 főnél húzza meg a határt. Ez a határ magasabb az Európai Bizottság 

Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi Főigazgatósága (2009) 30 fős létszám alapú 

meghatározásánál. Viszont előre mutató, hogy a kiváltást célzó pályázati kiírásokban 

történetileg csökkent a létrehozható támogatott lakhatási formák maximális férőhelyszáma. 

Az EFOP 2.2.2. és EFOP 2.2.5. projektben már maximum 12 férőhelyes TL hozható létre.  

Ezzel a csökkenéssel összhangban viszont a Szociális Tv. vonatkozó szabályozása nem 

változott és továbbra is megengedi kiváltás keretében a max. 50 fős TL létrehozását is.  

A kiváltás vonatkozásában a hazai jogszabályok, az általam elemzett kiváltási Stratégia és 

Koncepció és egyéb dokumentumok nem tesznek említést a támogatott lakhatáson kívül más 

közösségi lakhatási alternatíva – például akadálymentes szociális bérlakások – létrehozásáról. 
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Így elmondható, hogy a kiváltás keretében a csoportos lakhatási megoldások erősödnek 

Magyarországon. Ez összeegyeztethető az európai kiváltási útmutató céljával, de a kiváltás 

átfogó, rendszerreformáló célját nem valósítja meg, mivel nem nyújt szerteágazó és gazdag 

szolgáltatási kínálatot, így a fogyatékos személyek számára nem biztosítja a valódi választás 

jogát. 

Az akadálymentes önálló lakhatás és szociális bérlakások hiánya abból a szempontból is 

probléma, hogy az ebből adódó kielégítetlen szükséglet a szociális szakellátási rendszert 

terheli. Tehát olyan személyek is bekerülhetnek támogatott lakhatásba, akiknek dominánsan 

lakhatási gondjaik vannak és akadálymentes szociális bérlakásra volna szükségük.  Fontos 

megemlíteni, hogy nem csak a fogyatékos személyek szakosított ellátásait érinti ez a teher – 

hiszen egy fogyatékos személy lehet hajléktalan, idős vagy szenvedélybeteg is – hanem e 

célcsoportok szakosított ellátásait is. 

A fogyatékos személy valós választáshoz való joga abból adódóan sem biztosított  ma 

Magyarországon, hogy a magyar jogi szabályozás lehetőséget teremt a fogyatékos személyek 

jogi cselekvőképességének korlátozására. (Polgári törvénykönyv) A UNCRPD (2017) 

általános kommentárja a 19. cikkhez is megfogalmazza, hogy a jogi cselekvőképesség 

megtagadása a fogyatékos személyektől és helyettes döntéshozatali eszközök alkalmazása 

aláássa a 19. cikk céljának és szellemiségének megvalósulását.  

2016-ban Magyarországon 57 039 nagykorú személy állt gondnokság alatt. A gondnokság 

tehát a felnőtt népesség 0,7%-át érinti. A gondnokságban érintettek  közel fele-fele arányban 

álltak cselekvőképességet teljes mértékben (28 669 fő) és részben (28 370 fő) korlátozó 

gondnokság alatt. A gondnokság alatt álló nagykorúak 73,55%-a mentális állapota, 26,44%-a 

fejlődési rendellenessége miatt került gondnokság alá. Tehát a gondnokság alá helyezett 

személyek között a mentális problémában érintett személyek aránya igen jelentős. Az összes 

gondnokság alatt álló személy közel fele (49,4%) tartós bentlakásos intézményben élt 2016-

ban. Másként megfogalmazva, majdnem minden második gondnokság alá helyezett személy 

élt tartós bentlakásos intézményben 2016-ban. Ezen intézmények nem csak  fogyatékos 

személyek és a pszicho-szociális fogyatékos személyek bentlakásos intézményei lehetnek, 

hanem idős, hajléktalan és szenvedélybeteg személyek bentlakásos otthonai is. (Szociális 

Statisztikai Évkönyv, 2016) 

A következő bentlakásos intézményben élők gondnoksági státuszára vonatkozó adatok a 

Központi Statisztikai Hivatal (KSH) „Kimutatás a tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést 
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nyújtó intézmények működési adatairól (1202)” egyedi kérésre összeállított táblázatos 

adatállományából származnak. Az adatok Sólyom Ildikó (KSH, Komplex szolgáltatások 

osztálya), mint szerző szellemi termékei. (Lásd: Melléklet) 

A fogyatékos személyek tartós bentlakásos, ápolás-gondozást nyújtó intézményeiben 2017-

ben a nagykorú lakók 87,98%-a állt valamilyen mértékű gondnokság alatt. 20,39%-uk volt 

cselekvőképességet részben és 67,59% cselekvőképességében teljes mértékben korlátozott. A 

nagykorú lakók csupán 0,14%-a részesült támogatott döntéshozatalban, ami nem érinti az 

egyén cselekvőképességét. (KSH, egyedi kérésre összeállított táblázatos adatállomány, 2017) 

A pszichiátriai tartós bentlakásos ápoló-gondozó intézményében élő nagykorú személyek 

84,77%-a állt 2017-ben gondnokság alatt. 47,57%-uk állt cselekvőképességet részben 

korlátozó és 37,19%-uk teljes mértékben korlátozó gondnokság alatt. Támogatott 

döntéshozatalban 0,3%-uk részesült. Az látható, hogy ezekben az intézményben a gondnokság 

alatt állók aránya közel azonos, de a gondnokság típusának megoszlása eltérő a fogyatékos 

személyek tartós bentlakásos intézményeitől. A pszichiátriai betegek tartós bentlakásos 

intézményeiben a cselekvőképességet részben korlátozó gondnokság alatt állók aránya 

magasabb. (KSH, egyedi kérésre összeállított táblázatos adatállomány, 2017)  

A cselekvőképesség valamilyen mértékű korlátozása a fogyatékos személyek és pszicho-

szociális fogyatékos személyek szakosított szociális szolgáltatásait igénybevevők között a 

rehabilitációs célú szolgáltatásokban a legkevésbé jellemző. A pszichiátriai betegek 

rehabilitációs intézményében a nagykorú lakók 62,4%-a, a fogyatékos személyek 

rehabilitációs intézményében a nagykorú lakók 65,31%-a állt gondnokság alatt. De minden 

egyéb, vizsgált célcsoportoknak szolgáltató szakosított szociális ellátásban kisebb a 

gondnokságban érintettek aránya, mint a tartós ellátást biztosító ápoló-gondozó 

intézményekben. (KSH, egyedi kérésre összeállított táblázatos adatállomány, 2017)  

 

3.4.3. Kiváltás kulcsszereplői 

 

A szakértői interjúalanyokat arról is kérdeztem, hogy kiket tekintenek kulcsszereplőknek a  

hazai intézményi férőhely kiváltási folyamatban a magyarországi résztvevők közül.  

A leggyakrabban említett szereplők az állami bentlakásos intézmények fenntartója (9 fő 

említette), az EMMI (8 fő említette), az intézményben élő fogyatékos emberek, az intézményi 
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dolgozók, a kiváltásban érintett település vezetése és az FSZK (6 fő említette) voltak. Az 

állami fenntartó fontosságát a szakértők azzal indokolták, hogy ők a legnagyobb bentlakásos 

intézmény fenntartók és ők vesznek részt a kiváltási pályázatokban és bonyolítják le azokat. A 

minisztériumot, mint a jogi kereteket meghatározó szereplőt hangsúlyozták a szereplők.  

„Azt érzem, hogy abban van nagyon erős szerepe az ágazati irányításnak, hogy mielőtt ez az 

acélgolyó elgurul, azt a sin pályát úgy beállítsuk, hogy merre gurul el.” (EMMI munkatársa) 

 Az intézményben élő fogyatékos személyeket a szakértők azért emelték ki, mert véleményük 

szerint ők a kiváltási folyamat legfontosabb érintettjei, róluk szól a folyamat.  

Vonatkozásukban felmerült, hogy sokak közülük tele vannak félelmekkel az intézményen 

kívüli élettel kapcsolatban, aminek kapcsán a szakértők felhívták a figyelmet a felkészítésük 

fontosságára. 

„Mondják, hogy mi van azokkal, akik nem akarnak kimenni. Mondom, az nem úgy van. Meg 

kell neki adni azt a támogatást, amivel ő neki merjen vágni, hogy te most menj és próbáld ki 

és akkor van visszaút. Az mégis csak egy biztonság. Nagyon fontos ez, hogy önérvényesítő 

csoportok.” (ÉFOÉSZ munkatársa) 

A nagy intézmények dolgozóit azért tekintették kulcsszereplőnek, mert a szemléletük erősen 

meghatározza, hogy milyen szellemiségben fognak az új szolgáltatási formák működni.  

„Bárki bármennyi milliárdot adhat, ha a dolgozók nincsenek rá felkészülve lelkileg, meg 

szakmailag és nem tudják a saját ügyüknek tekinteni, akkor nincs értelme, akkor el sem lehet 

kezdeni.” (állami fenntartó munkatársa) 

A kiváltásban érintett települések vezetése az új szolgáltatások kialakításának, az oda 

költözők társadalmi befogadásának gátat vethet, de kedvezhet is. Ennek kapcsán több szereplő 

is felhívta a figyelmet a települési vezetés érzékenyítésének, folyamatos bevonásának, 

tájékoztatásának fontosságára. A szerepük azért is központi, mivel a szociális 

alapszolgáltatások fenntartása alapvetően települési önkormányzati feladat. Tehát a 

kiváltáshoz kapcsolódóan a támogatott lakhatás fenntartója mellett az önkormányzat is 

alakíthat ki, bővíthet szociális alapszolgáltatásokat. Utóbbi jellemzően nem történik meg a 

szakértők elmondása szerint, hanem a kiváltási pályázatot megvalósító állami fenntartó hoz 

létre új szociális alapszolgáltatásokat az önkormányzatok helyett. Ennek okaként  többek 

között a finanszírozási rendszert, a kiváltásban érintett célcsoportokkal szembeni előítéleteket 

és a felelősségi körök tisztázatlanságát, tologatását jelölték meg a szakértők. 
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„TOP-os források álltak rendelkezésre. Azon lehetett fogyatékos nappalira pályázni, pszichés, 

szenvedélybeteg közösségire. A TOP-ok eleve nehezen indultak. 2015-re összeálltak a megyei 

fejlesztési tervek és minden önkormányzat, néhányat kivéve, azt kérték, hogy idős nappalira, 

óvodára legyen kicserélve. Szépen kijöttek ezek a pénzek és ezt hagyta mindenki elmenni. 

Alapvetően ez önkormányzati feladat és utána kéne esetleg átadnia a feladatellátásra 

egyháznak, civilnek. Nagyon sok önkormányzat azt gondolja, és erről gondolja legjobban, 

hogy ez állami feladat és nem az övé.” (állami fenntartó munkatársa) 

„Lehet az indok, hogy nem számít helyi lakosnak. Lehet az, hogy nem akarja, hogy háromszor 

annyian legyenek ott egy helyen. Egyébként meg nem érzi a sajátjának azt, hogy eddig 

valamilyen isten háta mögötti településen élt és most hirtelen kétszer annyi fogyatékos ember 

odaköltözik az ő településére. Van, ahol a lakosság sem tolerálta ezt”. (FESZT munkatársa) 

A bevonás fontos eleme volt, hogy minden településnek, nem csak a polgármesternek, hanem 

a testületnek, a lakossági fórumon föl volt ajánlva, hogy meg lehet látogatni a legközelebbi 

már működő kiváltási intézményt. Amikor egyik település polgármestere tud beszélni a másik 

polgármesterrel vagy egy testület tagja egy dolgozóval, aki bent van egy TL házban. Sok kis 

apró munka volt, nem, hogy egyszer csak felkapcsoljuk a villanyt és mindenkinek világos 

lesz.” (állami fenntartó munkatársa) 

 Az FSZK-t a szakértők, mint a kiváltási pályázatok szakmai kísérését végző szereplőt 

azonosították. Több szereplő is problémaként jelezte, hogy a szakmai együttműködés az 

FSZK és az állami intézmény fenntartó között konfliktusokkal terhelt, ami a kiváltás i 

folyamat megvalósítását akadályozza. Az okokat a megkérdezett szakértők a személyes 

kapcsolatok területén azonosították és nem a strukturális dimenzióban. Így például abban, 

hogy az intézményfenntartói pozícióban lévő szereplők jellemzően a meglévő struktúrához 

kötődnek, gondolkodásukat, attitűdjüket elsősorban az határozza meg, míg egy módszertani 

szereplő jellemzően a tudományosan elfogadott paradigmák keretében, mint amilyen az 

emberi jogi szemlélet, gondolkodik.  

„Legnagyobb problémának azt látom, hogy a megvalósító és a szakmai módszertan teljesen 

két külön pályán marad. Olyan, mint hogyha teljesen két külön projekten dolgoznának. 

Nagyon erős személyes befolyásoltsága is volt én azt gondolom ennek a történetnek. Azok, 

akik a különböző szereplőket képviselték vagy irányították ebben a folyamatban ők sem tudtak 

jól együttműködni.” (FESZT munkatársa) 
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Öt megkérdezett említette a kulcs szereplők között az intézményben élő fogyatékos 

személyek hozzátartozóit, a fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezeteit és a kiváltásban 

érintett települések lakosságát. Négy szakértő sorolta a kulcsszereplők csoportjába a szociális 

alapszolgáltatást nyújtó intézményeket és dolgozóikat, és három szakértő pedig a fogyatékos 

gyermeket nevelő családokat. Ketten tartották fontos szereplőnek az egyházi bentlakásos 

intézmény fenntartókat, a családban élő fogyatékos embereket, az intézményigazgatókat, az 

emberi jogi szervezeteket, az államtitkárságot, az Országos Fogyatékosügyi Tanácsot (OFT), 

az Intézményi Férőhely Kiváltás Koordináló Országos Testületet (IFKKOT) és a tudományos, 

elméleti szakembereket.  

Az IFKKOT vonatkozásában több szakértő jelezte, hogy a kiváltás első köréhez képest a 

testület szerepe csökkent, jogköre csorbult, véleményezői szerepbe szorult. A kiváltás első 

körében a testületnek többek között feladata volt a TIOP 3.4.1.-es pályázatra beadott 

Megvalósíthatósági Tanulmányok elővéleményezése, aminek útján előzetes szakmai értékelő 

tevékenységet végzett. A pályázati kiírás a pályázat benyújtás előfeltételéül szabta az 

IFKKOT támogató nyilatkozatának meglétét is. Utóbbi jogkörrel a kiváltás második körében 

a testület már nem rendelkezett. Illetve a kiváltás első köréhez21 képest a testület összetétele is 

átalakult a második körre. 22  Az új testületben az elnök már nem az FSZK ügyvezető 

igazgatója, hanem az EMMI szociális politikáért felelős helyettes államtitkára. A tagok között 

megnőtt az EMMI-t képviselő tagok aránya. A bevont fogyatékos emberek érdekképviseleti 

szervezeteinek száma ezzel szemben lecsökkent, az összképviseletet ellátó szereplők 

bevonása vált jellemzővé. A fenntartók közül a civil fenntartók részéről már nem került 

bevonásra tag. Új szereplő viszont az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala. Összességében 

elmondható, hogy az állami, elsősorban minisztériumi szereplők aránya megnövekedett, 

túlsúlyba került a testületben.  

Egy-egy megkérdezett szakértő tekintette még jelentős szereplőnek a civil bentlakásos 

intézmény fenntartókat, a gondnokokat, az Önállóan lakni, közösségben élni csoportot, az 

                                                                 
21

 EMMI (2 tag), a Szociális Háttérintézmények- (FSZK, 1 tag), a Fogyatékos emberek, és a Pszichiátriai betegek 
érdekképviseleti szervezetei (Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa, ÉFOÉSZ, Kézenfogva Alapítvány, 

Autisták Országos Szövetsége, Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum, Országos Fogyatékosügyi Tanács, 6 tag), a 
társadalomtudományi és a gyógypedagógiai felsőoktatási intézmények (2 tag), az állami, civil, és egyházi 
fenntartók (SZGYF, Református szeretetszolgálat, ÉTA Országos Szövetség, 3 tag), és a Civil  Műhely (1 tag). 
 
22

 EMMI (6 tag), Alapvető Jogok Biztosának Hivatala (1 tag), Szociális Háttérintézmények (FSZK, 1 tag), állami, 
egyházi fenntartók (Szociális és gyermekvédelmi Főigazgatóság, Református Szeretetszolgálat, 2 tag), 
fogyatékos emberek érdekképviseleti szervezetei (Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa, Országos 

Fogyatékosügyi Tanács, Fogyatékosságügyi Kollégium, 3 tag), felsőoktatási intézmények (1 tag).  
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összlakosságot, a nagypolitikát, a Nemzetgazdasági Minisztériumot, a Kormányhivatalokat, a 

társszakmákat, a médiát és az építő cégeket, akik a kiváltás keretében az új építésű ingatlanok 

építését kivitelezik.  

Arról is kérdeztem a szakértőket, hogy mit gondolnak, mely szereplők vannak legnagyobb 

hatással a hazai kiváltási folyamatra. A szakértők közül a legtöbben a kormányzatot, szociális 

kormányzatot (7 fő) az állami bentlakásos intézményfenntartót (7 fő) és az Emberi 

Erőforrások Minisztériumát (5 fő) tartották a legnagyobb nyomásgyakorlási kapacitással 

rendelkező szereplőknek. Egy-egy szakértő nevezte meg még a legfontosabb szereplők között 

a civileket, az érdekvédelmet, az intézményvezetőket, az intézményi dolgozókat, a 

módszertani szereplőket, az OFT-t és az IFKKOT-ot. A szereplői csoportok fontosságán túl a 

vezetői szerepben lévő személyek és szellemiségük meghatározó szerepére is felhívták többen 

a figyelmet. 

„Szerintem az egy komoly probléma, hogy attól függően, hogy milyen személyi struktúra áll 

ezeknek a szereplőknek az élén az teljesen változó, hogy milyen irányt képvisel. Elképzelhető, 

hogy ha egy olyan államtitkár van, akkor egy medikális paradigmában gondolkodunk, amiben 

mi szakemberek irányítjuk a folyamatokat és adott ponton bevonjuk az érintetteket egy 

konzultációra. Ha egy olyan államtitkár van, aki meg az emberi jogi modellben hisz, akkor 

nagyon egy koproduktív megoldásban halad előre. Ugyanez van az SZGYF esetében. Ha 

olyan főigazgató van, aki tud arra figyelni, hogy ezek a támogatott lakhatások és a 

szolgáltatási gyűrű mondjuk egy nagyvárosban jöjjön létre, akkor az egy előremutató történet 

tud lenni. Ha olyan van, akinek az ingatlan struktúra fontosabb és nem az érintettek igénye, 

akkor meg olyan.” (felsőoktatási intézmény munkatársa) 

A kulcsszereplőként megnevezett szereplőket, a szakértők által meghatározott kiváltásra való 

hatásuk ereje és iránya szerint helyeztem el az alábbi táblázatban.  
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Táblázat 4: Kiváltási folyamatban érintett főbb kulcsszereplők  

4. Táblázat 

Kiváltási folyamatban érintett főbb kulcsszereplők 

(Táblázat: saját szerk.) 

  
Teljes kiváltást 

támogató 

Részleges kiváltást 

támogató 

Nagy bentlakásos 

intézményi formához 
kötődő 

Nagy (lehetséges) 

hatású 

EMMI és szociális 
kormányzat 

állami bentlakásos 
intézmény fenntartó 

(SZGYF) 

bentlakásos 
intézményvezetők, 
dolgozók, kiváltási 

folyamatban érintett 
települések vezetése, 

lakossága 

Kis (lehetséges) 

hatású 

fogyatékos 
személyek 

szervezetei, FSZK, 
családban élő 

fogyatékos 
személyek és 

családjuk, OFT, 
IFKKOT, emberi 
jogi szervezetek, 

összlakosság 

egyházi, civil 
bentlakásos 

intézmény fenntartók 

bentlakásos intézményben 
élő lakók és 

hozzátartozóik, gondnokok 

 

A táblázatból látszik, hogy a nagy (lehetséges) befolyással bíró szereplők többsége a kiváltási 

folyamatot támogatja. Abban viszont már vannak különbségek, hogy milyen kiváltási 

folyamatot támogatnak. A fő vízválasztó a szociális kormányzat és az állami bentlakásos 

intézmény fenntartó között, hogy minden fogyatékos személy vonatkozásában kívánatosnak 

tartják-e a kiváltást (teljes kiváltás), vagy a fogyatékos személyek közül a magas támogatási 

szükségletű személyek vonatkozásában nem tartják megfelelő iránynak (részleges kiváltás). 

Utóbbi véleménykülönbség meglátásom szerint kockázati tényezőt jelenthet a kiváltás 

irányának stabilitására nézve. 

 

3.4.4. Kiváltás nemzetközi viszonylatban 

 

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2017-es I. számú riportjában emberi jogi indikátorok 

mentén vizsgálta az EU tagországokban, hogy szakpolitikai szinten hogyan köteleződtek el a 

kiváltás mellett és a vállalásaikat hogyan realizálták a gyakorlatban. Az elemzés 

Magyarországra is kiterjed. A riport főbb következtetései a következők: 
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 Az EU és 27 EU tagország ratifikálta a Fogyatékos személyek jogairól szóló ENSZ 

Egyezményt.  

 Az EU megerősítette a szerepét a kiváltásban azáltal, hogy az Európai Strukturális és 

Befektetési Alapokból támogatja az intézményi szolgáltatások közösségi alapú 

szolgáltatásokká alakítását. 

 A legtöbb EU tagország stratégiákat alkotott a kiváltás kapcsán. Néhány stratégiából 

hiányoznak a konkrét határidők, a megfelelő finanszírozási háttér és a fogyatékos 

személyek szervezeteinek bevonása a folyamatba.  

 Néhány EU tagország nyíltan elköteleződött az új intézmények építésével szemben és 

a meglévő intézményekbe történő új ellátottak felvétele ellen.  

 Sokféleség látható abban, hogy a tagországok hogyan szervezik meg a kiváltást. 

Vannak országok, ahol nemzeti szinten, vannak, ahol régiós szinten és vannak, ahol a 

kettő kombinációjaként szervezik meg a közösségi alapú szolgáltatásokat.  

 A kiváltásban érintett különböző közigazgatási szintek és az érintett szektorok 

koordinálása komoly kihívást jelent. Relatíve kevés tagország alakított ki 

együttműködést az érintett szektorok – egészségügy, foglalkoztatás, lakhatás, 

fogyatékos személyek speciális közösségi támogató szolgáltatásai – között. (FRA, 

2017) 

A riport az elemzése alapján javaslatokat is megfogalmaz a kiváltás hatékony megvalósítása 

érdekében. 

 Minden EU tagországban létre kell hozni kiváltási stratégiát. Ennek bizonyíték 

alapúnak kell lennie, tehát a szükségletek feltérképezésén kell alapulnia. Széleskörű 

módon kell megállapítani a kiváltás célját, hogy lefedje a kiváltásban érintett 

különböző szektorokat.  

 A kiváltási stratégiáknak konkrét célokat kell megfogalmazniuk konkrét határidőkkel, 

amelyek megvalósításához megfelelő forrásokat szükséges kapcsolni.  

 Biztosítaniuk kell a tagállamoknak, hogy független szervezetek rendszeresen 

monitorozzák a kiváltási stratégia megvalósítását.  Javasolt indikátorok meghatározása 

az előrehaladás méréséhez.  

 Az együttműködés kereteit meg kell teremteni a kiváltásban érintett helyi, 

önkormányzati, régiós és nemzeti közigazgatási szintek között. A riport javasolja, 

hogy a tagállamok segítsék elő a támogató szolgáltatások szektorok közötti 

hordozhatóságát.  
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 Az együttműködés kereteit meg kell teremteni a kiváltásban érintett szektorok között. 

A tagállamoknak az EU strukturális és beruházási alapjainak 23  felhasználásával 

történő kiváltás esetén fenntartható és praktikus közösségi alapú szolgáltatásokat kell 

létrehozniuk. (FRA, 2017) 

A riport hangsúlyozza az UNCRPD (2017) 19. cikkre tett általános kommentárjában 

megfogalmazott problémák megoldását, amelyek a kiváltás 19. cikk szerinti megvalósítását 

hátráltatják. Ezen gátló tényezők a következők: 

 intézményi ellátások magas aránya, néhány országban újraintézményesítés; 

 fogyatékos személyek választáshoz való joga csorbul, mivel nem áll rendelkezésre a 

közösségi alapú szolgáltatások széles kínálata ; 

 személyi segítés nem megfelelő szintű elérhetősége; 

 intézményes szolgáltatások magasabb finanszírozása a közösségi alapú 

szolgáltatásokhoz képest; 

 juttatások rászorultsághoz kötése, ami a közösségben való életszínvonal megfelelő 

szintjéhez való jogot korlátozza; 

 nem megfelelő financiális források kapcsolása a kiváltási stratégiákhoz. (FRA, 2017) 

A FRA (2017) javaslataival és az UNCRPD (2017) általános kommentárjával érdemes 

párhuzamba állítani a magyarországi helyzetet.  

 Magyarország létrehozott kiváltási stratégiát, majd kiváltási koncepciót is. A kiváltási 

stratégia (2011-2041) tartalmazza az intézményi férőhelykiváltásban érintett ápoló-

gondozó intézményben élő fogyatékos személyek célcsoport bemutatását, tehát 

bizonyíték alapú tervezésnek tekinthető. Azonban a stratégia célzottan a szociális 

szektorra, azon belül is a szakellátásokra fókuszál és a többi érintett szektorra nem 

terjed ki. Viszont a Stratégia a meghatározott céljaihoz konkrét eszközöket, pályázati 

kiírásokat, így egyben forrásokat is rendel. A fogyatékossággal élő személyek 

számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló 

2017-2036 évekre vonatkozó hosszú távú koncepció az első körben EU-s 

társfinanszírozással megvalósuló projektre és a kapcsolódó tapasztalatokra alapoz. A 

                                                                 
23

A források EU-s jogszabályokkal összhangban történő elköltéséért az Európai Bizottság felel. Számos kritika 

érte a források elköltését, mivel intézményi szolgáltatások létrehozását ill . felújítását is támogatták. Ennek 
hatására a Strukturális és Beruházási Alapok 2014-2020-as szabályozása szigorodott. A Strukturális és 
Beruházási Alapok forrásait kiváltási célra a következő országok használják: Bulgária, Horvátország, Csehország, 

Észtország, Görögország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Dánia, Í rország, 
Málta, Portugália, Spanyolország és Magyarország.   
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stratégiához hasonlóan a koncepció is konkrét támogatott lakhatási szolgáltatások 

létrehozását támogató projekteket nevez meg, amelyekhez források is kapcsolódnak. 

A Koncepció elvi szinten hangsúlyozza a szektorok (egészségügy, foglalkoztatás, 

oktatás) szolgáltatásaihoz való hozzáférés fontosságát, viszont ezekhez konkrét 

eszközöket nem kapcsol. Tehát a hazai kiváltásról összességében elmondható, hogy 

nem terjed ki az összes érintett szektorra, hanem csak szűken a szociális szektorra.  

Azon belül is dominánsan fókuszál a szociális szakellátásra.  

 Magyarországon a fogyatékos személyek és pszicho-szociális fogyatékos emberek 

bentlakásos szolgáltatásainak domináns hányadát egy központi költségvetési szerv, a 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósága tartja fenn. A szociális 

alapszolgáltatások megszervezéséért alapvetően a települési önkormányzatok 

felelősek, de szakellátás fenntartója által is működtethető már szociális 

alapszolgáltatás. A Nagy-Kondor-Panyik-Riz-Sziklai (2017) kutatás alapján látható, 

hogy a TIOP 3.4.1. pályázatban résztvevő  fenntartók saját ún. szolgáltató központokat 

hoztak létre és nem az önkormányzatok által fenntartott alapszolgáltatásokat 

bővítették és vették igénybe. Tehát nem valósult meg a különböző közigazgatási 

szintek közötti koordináció a kiváltás első körében létrejövő TL-ek esetében. 

 A fogyatékos személyek és pszicho-szociális fogyatékos személyek vonatkozásában 

elmondható, hogy Magyarországon a kitagolás és kiváltás hatásainak ellenére 

továbbra is az intézményes szolgáltatások a dominánsak a csoportos lakhatási 

formákkal és az otthonközeli szolgáltatásokkal szemben is. (KSH, Népszámlálás 

2011) Tehát nem biztosított a fogyatékos személyek választáshoz való joga többféle 

közösségi alapú lakhatási szolgáltatás közül.  

 Az intézményi férőhely kiváltásra irányuló már megvalósult pályázatok keretében 

eddig összesen 672 új támogatott lakhatási férőhely jött létre, ami a fogyatékos 

személyek és pszicho-szociális fogyatékos személyek tartós bentlakásos 

férőhelyeinek 2,67%-a. (KSH, Szociális Statisztikai Évkönyv, 2014)  

 A fogyatékos, pszicho-szociális fogyatékos, és szenvedélybeteg célcsoportok számára 

új intézmény csak támogatott lakhatás formájában hozható létre 2016-tól. Nem nagy 

intézmény kiváltása keretében maximum 12 férőhelyes TL létrehozására van mód, de 

nagy intézmény kiváltása esetében a Szociális törvény alapján akár 50 férőhelyes TL 

kialakítására is lehetőség nyílik. Viszont ezzel szemben a kiváltási pályázatokban 

(EFOP 2.2.2. és EFOP 2.2.5.) kizárólag maximum 12 férőhelyes támogatott lakhatási 
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formák hozhatók létre. A kiváltásban érintett célcsoportok intézményei csak 50 

férőhelyig bővíthetők. Tehát 50 fő fölött férőhely bővítési korlátozás van érvényben. 

Az 50 fős határ viszont a nemzetközi meghatározáshoz képest magasan van 

meghúzva. Ha az EEG (2012) meghatározását használjuk, ami 30 fős létszám fele tt 

tekint egy lakhatási szolgáltatást intézménynek, akkor az mondható, hogy 

Magyarországon továbbra is lehetőség van nagy intézmények létrehozására, de csak 

bizonyos keretek között.  

 Az intézményi férőhely kiváltás hazai megvalósulását több kutatás is nyomon követte. 

Többek között a Bugarszki-Eszik-Soltész-Sziklai (2009-2010), a Bugarszki-Eszik-

Kondor (2013) és a Kozma-Petri-Balogh-Birtha (2016) kutatások. Ezen kutatások az 

Open Society Foundation támogatásával független szakértők közreműködésével 

valósultak meg, A kiváltás 2. körének megvalósulását többek között az FSZK TÁRS 

projekt keretében megvalósuló kutatások kísérik.  

 

3.4.5. Kiváltás a statisztikai adatokban
24

 

 

A 2011-es Népszámlálás adatai alapján összesen 490 578 fogyatékossággal élő személy él 

Magyarországon. Tehát a magyar népesség 4,9%-a élt 2011-ben valamilyen 

fogyatékossággal. (KSH, Népszámlálás 2011) 

A 2016-os Mikrocenzus vizsgálat szerint 408 021 fő, a népesség 4,3%-a vallotta magát 

fogyatékossággal élő személynek.  A csökkenés mögött a vizsgálat készítői szerint egyrészt az 

egészségügyi állapot és diagnosztika javulása, másrészt a 2012-es egészségügyi állapothoz 

kapcsolódó szociális ellátások rendszerének átalakulása állhat. (KSH, 2018)  

A fogalomhasználat a statisztika szempontjából is kiemelten fontos. A 2011-es Népszámlálás 

fogyatékos fogalom értelmezése szerint „fogyatékosságnak tekintjük azt a maradandó 

állapotot vagy sajátosságot, amikor a személy a testi, értelmi, érzékszervi, mozgásszervi vagy 

kommunikációs képességét számottevően vagy egyáltalán nem birtokolja, és ez jelentős 

mértékben gátolja a társadalmi életben való részvételben, a megszokott, a hagyományosan 

elvárható életvitel gyakorlásában.” Tehát a fogyatékosságot olyan károsodásként határozza 

meg, ami akadályozza a személy társadalmi részvételét. A meghatározás alapja az ENSZ 

2010 körüli népszámlásokra vonatkozó népszámlálási ajánlása. A KSH fogyatékosság 

                                                                 
24

 A fejezetben látható Diagramok részletes adattáblái megtalálhatóak a Mellékletben.  
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meghatározása nem áll teljes összhangban a Fogyatékos személyek jogairól szóló ENSZ 

Egyezmény szellemiségével, ami a fogyatékosságot olyan tartós károsodásnak tekinti, ami 

számos egyéb akadályozó tényezővel együtt korlátozhatja a személy társadalmi részvételét. A 

KSH meghatározása a számos egyéb társadalomban jelen lévő akadályozó tényezőt nem veszi 

figyelembe illetve definíció szinten nem sorolja  a fogyatékos személyek csoportjába a 

mentális károsodással élő személyeket. Viszont az adatfelvétel során az látható, hogy mégis a 

fogyatékos személyek csoportjába érti már a KSH a mentális károsodással élő személyeket is. 

(KSH: Népszámlálás 2011, 11. Fogyatékossággal élők)  

 

 

Diagram 1: Fogyatékos személyek megoszlása fogyatékosság típus szerint  

 

Az előbbi diagramon jól látható, hogyan nőtt a kategóriák száma a 2001-es népszámláláshoz 

képest. Új kategóriaként jelent meg a súlyos beszédszervi fogyatékos, a beszédfogyatékos, a 

mentálisan sérült, az autista és a siketvak csoport.  
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1. Diagram: Fogyatékos személyek  megoszlása fogyatékosság típus szerint 

(Forrás: 2001. évi és 2011. évi népszámlálás) (Diagram:saját szerk.)
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A fogyatékos személyek legnépesebb csoportja a mozgássérült embereké, ők jelentik a 

fogyatékos személyek közel felét. A második és harmadik legnagyobb csoport a gyengén látó, 

alig látó és a nagyothalló személyeké. A Népszámlálás megfogalmazása szerint mentálisan 

sérült25  (pszichés sérült) a fogyatékos személyek közel 8%-a, értelmi fogyatékos ped ig a 

fogyatékos emberek kicsit több, mint 7%-a. (KSH, Népszámlálás 2011) 

A 2016-os Mikrocenzus adatai alapján a legtöbb fogyatékosság csoport aránya csökkent, 

viszont az autista és értelmi fogyatékos személyek csoportjának részaránya növekedett.  

Utóbbit a diagnosztika hatékonyságának javulásával magyarázza a KSH. (KSH, 2018) 

2011-ben a fogyatékos személyek 92%-a élt magánháztartásban (451 635 fő) és 8%-uk élt 

intézményi háztartásban (38 943 fő).  (KSH, Népszámlálás 2011) 

 

 

Diagram 2: Fogyatékos személyek megoszlása háztartás típus szerint 

 

Az értelmi fogyatékos személyek (34,5%), a mentálisan sérült (21,2%), a beszédfogyatékos 

(18,8%) és a beszédhibás (12,1%) emberek 10% feletti arányban élnek intézeti háztartásban.  

Tehát az értelmi fogyatékos és a mentálisan sérült személyek élnek Magyarországon a 

                                                                 
25

 „Mentálisan sérült (pszichés sérült) az a személy, aki elmeorvosi, pszichiátriai (nem pszichológiai!) kezelés  

alatt áll, vagy állt korábban. A pszichés sérülés tehát nincs összefüggésben az ér telmi képességekkel, nem 
azonos az értelmi fogyatékossággal! Korábban az ilyen személyt nevezték pszichiátriai betegnek.” (KSH,2011) 
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2. Diagram: Fogyatékos személyek megoszlása (%) háztartás típus szerint
(Forrás:SKH: Népszámlálás 2011) (Diagram:saját szerk.)
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legnagyobb arányban intézeti háztartásban a fogyatékos személyek közül. A halmozott 

fogyatékosság, tehát, hogy egy személynek egynél több fogyatékossága is van, növeli az 

intézeti háztartásba kerülés kockázatát. (KSH, Népszámlálás 2011)  

Az intézményi háztartásban élők 63,66%-a városokban, 36,34%-a községekben és 

nagyközségekben él. Budapesten él az intézményi háztartásban élők 10,38%-a. A megyék 

közül a legtöbb fogyatékos ember intézményi háztartásban Pest megyében (10,15%), Borsod-

Abaúj-Zemplén megyében (6,88%) és Bács-Kiskun megyében (6,03%), a legkevesebb 

Komárom-Esztergom megyében (2,22%), Tolna megyében (2,46%) és Heves megyében 

(2,72%) él. (KSH, Népszámlálás 2011) 

Itt fontos megjegyezni, hogy fogyatékos személyek nem csak fogyatékos személyek 

bentlakásos intézményében vagy pszicho-szociális fogyatékos személyek bentlakásos 

intézményében élhetnek, hanem más célcsoportok bentlakásos intézményeiben is. Hiszen egy 

ember sem szorítható be egy kategóriába. A fogyatékos személyeknek is van életkora, tehát 

lehetnek kiskorúak, nagykorúak és azon belül időskorúak. Nekik is lehet 

szenvedélybetegségük és lehetnek lakhatási gondjaik, így hajléktalanná is válhatnak. Tehát 

bármilyen gyermekvédelmi és szociális szakellátó intézményben élhetnek fogyatékos 

személyek. 

Utóbbi jelenség jól látszik abból is, hogy a 2011-es Népszámlálás adatai szerint 38 943 fő élt 

intézményi háztartásban, de ebből pszichiátriai és fogyatékos személyek átmeneti és tartós 

elhelyezést nyújtó szociális intézményben összesen 23 864 fő élt. (KSH, Népszámlálás 2011, 

Szociális Statisztikai Évkönyv, 2016) 

A kitagolás céljának megfogalmazása (Fot. 1998) és a lakóotthoni szolgáltatási forma (Szoc. 

Tv. 1999) bevezetése nyomán a 2005-ös statisztikai adatokban már megjelenik a lakóotthoni 

forma, mint új közösségi lakhatási szolgáltatás az intézményi ellátási forma alternatívájaként. 

Fontos azonban elmondani, hogy fogyatékos személyek lakóotthoni szolgáltatása 

Magyarországon már korábban is működött. Az első fogyatékos személyek lakóotthona 1991-

ben jött létre hazánkban. 1997-ben pedig már 24 lakóotthon működött. (Göncz-Kedl-Éliás- 

Bruckmüller-Zászkuliczky-Nieuwenhuis-Bert Vels-Kovács-Demeter-Pordán-Bánfalvy-L. 

Németh-Lányiné Engelmayer, 1998) 
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Diagram 3: A tartós bentlakásos szociális intézmények száma ellátási típusonként 

 

A pszicho-szociális fogyatékos személyek tartós bentlakásos szolgáltatásai között a 

lakóotthoni férőhelyek aránya 2-4% körüli arányt képviselt 2005 és 2016 között. A 

fogyatékos személyek tartós elhelyezést nyújtó lakóotthoni férőhelyei között ennél nagyobb 

hányadot, 6-10% körüli arányt foglalt el a vizsgált időszakban. Utóbbi esetében a lakóotthoni 

forma egyértelmű, fokozatos térhódítása látható. 2005-ben még a férőhelyek 6,59%-ról 

beszélhettünk, 2016-ra már 9,98%-ról. A pszicho-szociális fogyatékos személyek lakóotthoni 

férőhelyei esetében nem rajzolódik ki ilyen egyértelmű tendencia. Hullámzás tapasztalható. A 

kiinduló 2,11%-os lakóotthoni arány a csúcsot (3,99%) 2009-ben érte el, majd 2016-ra 

visszaesett 2,36%-ra. Utóbbi tendenciát jól szemlélteti a következő ábra is.  
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3. Diagram: A tartós bentlakásos szociális intézmények férőhelyszáma
ellátási típusonként

(Forrás:KSH, Szociális Statisztikai  Évkönyv 2016) (Diagram: saját szerk.)
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4.Diagram 

Tartós bentlakásos intézményekben ellátottak közül lakóotthonban élők aránya 

 (Forrás: Szociális statisztikai Évkönyv, 2014) (Diagram: Nem saját szerk.) 

 

 

Diagram 4: Tartós bentlakásos intézményekben ellátottak közül lakóotthonban élők 

aránya 

 

A férőhelyek számának tekintetében tehát elmondható, hogy a pszicho-szociális fogyatékos 

személyek tartós bentlakásos szolgáltatásaiban 1995 és 2016 között a férőhelyek száma 1277-

tel nőtt, ebből 1072 intézményi és 205 lakóotthoni férőhely. Tehát a lakóotthoni férőhelyek 

szerény emelkedése mellett döntően az intézményi férőhelyek száma növekedett.  

Megállapítható, hogy továbbra is az intézményi ellátás a domináns. A fogyatékos személyek 

tartós bentlakásos szolgáltatásaiban 1995 és 2016 között a férőhelyek száma 598-cal nőtt. 

Ennek keretében az intézményi férőhelyek száma 981-gyel csökkent és a lakóotthonok száma 

1579-cel nőtt. Elmondható tehát, hogy összességében a fogyatékos személyek bentlakásos 

férőhelyei tekintetében bár csökkent az intézmények aránya és nőtt a lakóotthonoké továbbra 

is az intézményi ellátás a domináns.  
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A létrejövő lakóotthonok harmada működött 2014-ben nagyintézménnyel közös telephelyen, 

ami kérdésessé teszi az intézménytől való függetlenségüket. (KSH, 2014) A lakóotthonok 

létrejöttének pénzügyi alapját egyrészt a Soros Alapítvány támogatásai, másrészt állami 

pályázatok adták. Ezzel párhuzamosan zajlott az intézmények modernizálása és új 

intézmények létrehozása, melyre Magyarország 1998 és 2006 között 14 milliárd Ft-ot 

fordított.  (Verdes, 2009) 

A pszicho-szociális fogyatékos személyek tartós bentlakásos férőhelyeinek földrajzi 

eloszlásáról elmondható, hogy Vas megyében (11,29%), Pest megyében (10,20%) és Borsod-

Abaúj-Zemplén megyében (9,32%) volt a legnagyobb, és Somogy megyében (1,55%), Tolna 

megyében (1,61%) és Komárom-Esztergom megyében (2,84%) volt a legkisebb az arányuk. 

(KSH, Szociális Statisztikai Évkönyv, 2016) 

A fogyatékos személyek tartós bentlakásos férőhelyeinek területi eloszlása kapcsán az látható, 

hogy a legtöbb férőhely Pest megyében (13,05%), Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 

(6,38%) és Hajdú-Bihar megyében (6,33%), a legkevesebb pedig Heves megyében (2,40%), 

Zala megyében (2,63%) és Komárom-Esztergom megyében (3,10%) volt megtalálható. (KSH, 

Szociális Statisztikai Évkönyv, 2016) 

Ezek az adatok csak részben vágnak egybe a 2011-es népszámlálás azon adataival, amely 

szerint a legtöbb fogyatékos ember intézményi háztartásban Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén, 

Bács-Kiskun megyében, a legkevesebb pedig Komárom-Esztergom, Tolna és Heves 

megyében él. (KSH, Népszámlálás, 2011) 

A Szociális Statisztikai Évkönyv (2016) területei eloszlásra vonatkozó adatairól fontos 

elmondani, hogy torzítanak, mivel nem az intézmények telephelye, hanem székhelye alapján 

sorolják földrajzi területhez a férőhelyeket. Tehát például a Fővárosi Önkormányzat által 

fenntartott, ott székhellyel rendelkező intézményi férőhelyek Budapestnél jelennek meg és 

nem a szolgáltatás helyszínéül szolgáló másik megyében, ahol a telephely valójában működik. 

(KSH, Szociális Statisztikai Évkönyv, 2016) 

A szolgáltatások fenntartásáról elmondható, hogy 2016-ban a pszicho-szociális fogyatékos 

személyek tartós bentlakásos szolgáltatási telephelyeinek 86,17%-át tartotta fenn központi 

költségvetési szerv (SZGYF), 8,95%-át nonprofit gazdasági társaság és 3,22%-uk volt 

egyházi fenntartásban. A fogyatékos személyek tartós bentlakásos szolgáltatási telephelyeinek 

fenntartói szerteágazóbb képet mutatnak.  A telephelyek 80,49%-a működött 2016-ben 
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központi költségvetési szerv fenntartásában (SZGYF), 9,69% egyházi, 4,4% alapítványi és 

2,53% nonprofit gazdasági társaság fenntartásában. (KSH, Szociális Statisztikai Évkönyv, 

2016) 

TIOP 3.4.1. intézményi férőhely kiváltási pályázat keretében két pszicho-szociális fogyatékos 

személyek és négy fogyatékos személyek bentlakásos intézménye került kiváltásra. Közülük 

öt a Szociális Gyermekvédelmi Főigazgatóság (központi kormányzati szerv), egy pedig 

egyházi fenntartásban működik. Összesen 672 új támogatott lakhatási férőhely jött létre. 

Ebből 210 férőhely pszicho-szociális fogyatékos személyek, 462 fogyatékos személyek TL 

férőhely. A pályázat keretében történő TL férőhelybővítés erőteljesen a keleti országrész 

régióit érintette (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld) a nyugati országrészről csak 

Dél-Dunántúlra hatott. A fogyatékos személyek új TL férőhelyei mind a keleti országrészben 

jöttek létre. A legtöbb fogyatékos személyek tartós bentlakásos szolgáltatásában ellátott 

személlyel bíró Észak-Alföld régióban két intézmény is kiváltásra került. A pszicho-szociális 

fogyatékos személyek új TL férőhelyei Dél-Dunántúlon és Dél-Alföldön keletkeztek. A 

dunántúli régióból tehát az a Dél-Dunántúli régió volt bevonva, ahol a legkisebb a pszicho-

szociális fogyatékos személyek tartós bentlakásos szolgáltatásában ellátott szemé ly. A 

pályázat a Közép-Magyarországi régiót nem érintette, mivel a fejlesztés a konvergencia 

régiókra fókuszált. Elmondható, hogy az adatokból nem rajzolódik ki területi célzásra 

vonatkozó logika. Tehát, hogy például cél lett volna, hogy minden régió kerüljön bevonásra 

vagy, hogy a legnagyobb ellátotti számmal rendelkező régiók legyenek lefedve. (Nagy-

Kondor-Panyik-Riz-Sziklai, 2017) 
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2016-ban összesen 1456 támogatott lakhatási férőhely működött Magyarországon. A TL 

férőhelyek körülbelül 34%-át tették ki a fogyatékos személyek és pszicho-szociális 

fogyatékos személyek férőhelyei 2014-ben és 30%-át a szenvedélybeteg férőhelyek. Látható, 

hogy a férőhelyek száma mindegyik ellátási típus esetében növekedtek. A legdinamikusabb 

növekedés a fogyatékos személyek esetében látható. Ezek a férőhelyek 2016-ban már az 

összes TL férőhely közel 61%-át tették ki. (KSH, Szociális Statisztikai Évkönyv 2016) 

 

Diagram 5: Támogatott lakhatásban ellátottak száma  
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Diagram 6: Lakóotthonok és támogatott lakhatási formák férőhelyszáma ellátási 

típusonként 

 

A fenti Diagram alapján jól látható, hogy a fogyatékos személyek lakóotthoni szolgáltatása 

működik a legnagyobb férőhelyszámmal. A fogyatékos személyek TL férőhelyeinek ez közel 

a kétszerese. Viszont a fogyatékos személyek lakóotthoni férőhelyszáma 2015-ről 2016-ra 

kismértékű csökkenést mutat. A fogyatékos személyek TL férőhelyei pedig 2014 és 2016 

között meredeken nőttek. A pszicho-szociális fogyatékos személyek TL férőhelyeinek száma 

2016-ra meghaladta a célcsoport lakóotthoni férőhelyeinek számát. (KSH, Szociális 

Statisztikai Évkönyv, 2016) 

2017-ben pszicho-szociális fogyatékos személyek számára 396 db TL férőhely működött. 

Ennek 53,03%-a jött létre a TIOP 3.4.1. projekt keretében. Észak-Magyarországot kivéve 

minden régióban megtalálható volt pszicho-szociális fogyatékos személyek TL férőhelye. A 

legtöbb férőhely a Dél-Dunántúlon (42,92%) és a Dél-Alföldön volt megtalálható (25,75%).  

Itt egyértelműen látható a TIOP 3.4.1. pályázat hatása, hiszen a pályázat kertében ezekben a 

régiókban keletkeztek új férőhelyek.  A férőhelyek 53,03%-át központi kormányzati, 24,24%-

át nonprofit nem állami, 12,62%-át egyéb nem állami, 10,1%-át egyházi szervezet tartotta 

fenn. (NRSZH, 2017) 

2017-ban 965 férőhelyen volt elérhető fogyatékos személyek támogatott lakhatási 

szolgáltatása. Ezek  47,87%-a keletkezett a TIOP 3.4.1 pályázat keretében. Nyugat-
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(Forrás: KSH, Szociális Statisztikai Évkönyv 2016) (Diagram: saját szerk.)
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Dunántúl kivételével minden régióban megtalálható volt fogyatékos személyek támogatott 

lakhatása. A férőhelyek legnagyobb hányada Észak-Alföldön (31,39%), a Közép-

Magyarországi régióban (25,07%) és Észak-Magyarországon (24,97%) volt. Utóbbiak közül a 

Közép-Magyarországi régióban nem történt a TIOP 3.4.1. projekt keretében fejlesztés. Az 

ottani kiugró érték tehát a pályázatnak köszönhető. A fenntartók vonatkozásában az látható, 

hogy a fogyatékos személyek TL férőhelyeinek 33,67%-át központi kormányzati szerv, 

29,63%-át egyház, 26,73%-át egyéb nem állami fenntartó, 9,94%-át nonprofit nem állami 

szerv tartotta fenn. Itt nem látható tehát akkora dominancia az SZGYF részéről, mint, ami az 

összes tartós bentlakásos fogyatékos férőhely kapcsán tapasztalható. (NRSZH, 2017)  

Az adatokból az látható, hogy a kiváltási pályázat keretein túl egyéb nem állami, nonprofit 

nem állami és egyházi szervezetek is hoztak létre TL férőhelyeket. Ezek egyrészt lakóotthoni 

férőhelyek TL férőhellyé történő átalakítása nyomán jöhettek létre, mivel a Szociális törvény 

egy átmeneti ideig kötelezte  a lakóotthon fenntartókat a TL formára való átalakulásra. 2015-

ben ez a kötelezettség kikerült a Szociális törvényből. Az átalakítási kötelezettség hatása nem 

domináns, mivel a lakóotthonban ellátott személyek száma csak alig csökkent. Másrészt 

létrejöhettek TL férőhelyek részleges kiváltás által, tehát úgy, hogy bentlakásos intézmények 

a férőhelyeik egy részét átalakítják támogatott lakhatássá. Harmadrészt létrejöhettek 

intézménytől függetlenül új férőhelyként is.  
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4. Kiváltás és mérhetőség 

4.1. Eddigi intézményi férőhely kiváltást vizsgáló főbb hazai kutatások  

 

Jelen fejezet részben röviden áttekintem az intézményi férőhely kiváltás témájában eddig 

született főbb hazai kutatásokat. 

Az áttekintés szempontjai: 

o elemzett kiváltási kör, fázis; 

o módszertan; 

o vizsgálatba bevont célcsoportok; 

o kutatásban érintett intézmények köre; 

o vizsgált témakörök  

A Bugarszki-Eszik-Kondor (2013) és Kozma-Petri-Balogh-Birtha (2016) tanulmányok a 

kiváltás első körének kiköltözés előtti, tervezési és végrehajtási szakaszát vizsgálták. A Nagy-

Kondor-Panyik-Riz-Sziklai (2017) és a TÁRKI (2016) kutatások a kiváltás első körében 

létrejött támogatott lakhatási formák kiköltözés utáni, a pályázat megvalósítását követő 

kimeneteit vizsgálták.  

A TÁRKI (2016) vizsgálatot kivéve az említett kutatások alapvetően kvalitatív módszertant, 

azon belül is dokumentumelemzést és félig strukturált interjút alkalmaztak. A Bugarszki-

Eszik-Kondor (2013) és Kozma-Petri-Balogh-Birtha (2016) vizsgálatok elsősorban a 

szakpolitikai, döntéshozói szintre fókuszáltak, illetve a végrehajtási szintről 

intézményvezetőket kérdeztek meg szakértői interjúk keretében. A felhasználói szint, a „lakók 

hangja” a Kozma-Petri-Balogh-Birtha (2016) tanulmányban a „photo voice” és a talking 

mats” módszerek alkalmazásával jelenik meg, a Bugarszki-Eszik-Kondor (2013) 

tanulmányban pedig a dokumentumelemzésben, aminek keretében a kiváltásban érintett lakók 

szükségletfelmérő lapon megfogalmazott kiköltözéssel kapcsolatos elképzelései kerültek 

elemzésre. A Nagy-Kondor-Panyik-Riz-Sziklai (2017) kutatás kifejezetten a szolgáltatói, 

felhasználói szintre fókuszál, megjelenik az intézményvezetők mellett a dolgozók, a lakók 

hangja is. A kutatás keretében a dolgozókkal egyéni és fókuszcsoportos, a lakókkal 

fókuszcsoportos interjúk készültek. 
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A TÁRKI (2016) kutatás kvantitatív, kérdőíves módszert alkalmazott. A vezetők, a 

fogyatékos személyek és közvetlen segítőik megkérdezése útján a különböző lakhatási formák 

lakói életminőség kimeneteit célozta feltárni különböző fogyatékossági csoportok 

tekintetében. A kutatás dominánsan a felhasználói szintre fókuszált. 

A kutatásba bevont intézmények tekintetében a Nagy-Kondor-Panyik-Riz-Sziklai (2017) 

kutatás tekinthető a leginkább teljes körűnek, mivel mind a hat első körben kiváltott 

intézmény bevonásra került a vizsgálatba. A Bugarszki-Eszik-Kondor (2013) kutatás négy 

kiváltott intézményt érintett.  A Kozma-Petri-Balogh-Birtha (2016) kutatás keretében két 

intézményben készült vezetői interjú, négy intézmény azonban elutasította a részvételi 

lehetőséget. Valamint egy intézményben kerültek megkérdezésre a lakók. A TÁRKI (2016) 

kutatás fókuszában a többi említett kutatással szemben nem a kiváltásban érintett intézmények 

álltak. A kutatás az intézményi, lakóotthoni és magánháztartási lakhatási formákra terjedt ki, 

ami a felsorolt szolgáltatás típusok mellett érintette a kiváltás keretében létrejött támogatott 

lakhatási szolgáltatásokat is.  

 

4.2. Kiváltás kimeneteinek nemzetközi mérése 

 

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2017-es III. számú riportja arra a hiányra reflektál, 

hogy bár több EU tagállam elmozdult a szolgáltató rendszerében az önálló életvitel 

támogatása irányába a Fogyatékosügyi ENSZ Egyezmény ratifikálása hatására, de mégis 

kevés figyelem összpontosul arra, hogy hogyan mérhető ezek hatása (impact) a fogyatékos 

emberekre nézve. A fogyatékos személyek önálló életvitel kimeneteit mérő megbízható és 

összehasonlítható információk hiánya tapasztalható Európa szerte. A III. számú riport egy 

másodelemzés és statisztikai adatelemzés eredményeit mutatja be. A vizsgálat azt mérte, hogy 

milyen hatékonyan sikerült az EU tagországoknak az ENSZ Fogyatékosügyi Egyezmény 19. 

cikkét implementálniuk a fogyatékos személyek perspektívájából nézve. A riport 

makroszinten, országos adatok alapján tárja fel, hogy mennyiben valósul meg a fogyatékos 

személyek önálló életvitelének támogatása. Az anyag újdonsága abban is rejlik, hogy a 

fogyatékos személyek és a nem fogyatékos személyek perspektíváját együttesen, egymással 

összevetve vizsgálja. Így nem csak a különböző EU tagországok fogyatékos lakosainak 

helyzetét tudja összevetni egymással, hanem az adott országok nem fogyatékos és fogyatékos 

állampolgárainak helyzetét is. Utóbbi szintén a CRPD azon szellemiségét tükrözi, hogy a 
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fogyatékos személyek ugyanolyan állampolgárai az EU tagországoknak, mint a nem 

fogyatékos személyek. A riportban található adatok számos másodelemzési lehetőséget 

hordoznak magukban. Például lehetőséget adhatnak különböző ország csoportok helyzetének 

komparatív összehasonlítására. Érdekes lehetne a vizsgált poszt-szocialista országok illetve a 

V4 országok összehasonlítása is többek között. Ezekre a disszertáció keretében nem 

vállalkozom. Egy külön  erre fókuszáló komparatív vizsgálat tárgyát képezhetnék.  (FRA, 

2017) 

A méréshez használt eszköz négy fő dimenzióból áll, az önálló életvitel, a fogyatékos 

személyek választási lehetősége, hogy hol és kivel élnek, az elérhető fogyatékos személyeket 

támogató közösségi szolgáltatások és a fogyatékos személyek hozzáférése az általános 

népességet célzó közszolgáltatásokhoz és létesítményekhez. (FRA, 2017) 

 

Mérőeszköz  

1) Önálló életvitel mérése  

a. Mennyire van lehetőségük a fogyatékos személyeknek szabadon dönteni arról, 

hogy hogyan élnek a közösségben? 

b. A fogyatékos személyek kizárva érzik magukat a társadalomból vagy sem?  

2) Fogyatékos személyek választási lehetősége arról, hogy hol és kivel élnek (CRPD a) 

bekezdés) 

a. Hány fogyatékos ember él intézményben az EU tagországokban?  

b. Mennyire elégedettek a fogyatékos személyek a lakhatási körülményeikkel?  

3) Elérhető fogyatékos személyeket támogató szolgáltatások a közösségben (CRPD b 

bekezdés) 

a. Hány fogyatékos személy vesz igénybe támogató szolgáltatásokat az önálló 

életvitele támogatása érdekében?  

b. Hatékony-e a segítség, amit a fogyatékos személyek a mindennapi 

életvitelükhöz igénybe vesznek? 

4) Fogyatékos személyek hozzáférése az általános népességet célzó közszolgáltatásokhoz 

és létesítményekhez? (CRPD c) 

a. Fogyatékos személyek hozzáférése a közszolgáltatásokhoz és 

létesítményekhez 
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A riport a fenti kérdésekre a következő válaszokkal szolgál.  

1. Önálló életvitel mérése 

a. Mennyire van lehetőségük a fogyatékos személyeknek szabadon dönteni arról, 

hogy hogyan élnek a közösségben? 

Az EQLS 26  2011/2012 felmérés eredményei alapján Magyarországon a nem fogyatékos 

népesség 61%-a értett egyet vagy kifejezetten egyetértett azzal az állítással, hogy „úgy érzem, 

hogy szabadon dönthetek arról, hogy hogyan élem az életemet”. Ez az arány a fogyatékos 

személyek esetében kevesebb, mint 50% volt. Itt az egyének szubjektív megélésének háttere 

volna nagyon érdekes, tehát, hogy miért érzik úgy, hogy nem dönthetnek szabadon az életük 

felett az emberek. Egy objektív ok lehet például, ha valaki részlegesen vagy teljes mértékben 

korlátozva van a cselekvőképességében, hiszen akkor a kijelölt gondnok hozza meg a végső 

döntést a kijelölt ügycsoportokban. Magyarországon a felnőtt népesség 0,7%-a állt gondokság 

alatt 2016-ban. (Szociális Statisztikai Évkönyv, 2016)  

 A magyar eredmény az EU-s átlagnál rosszabb mind a fogyatékos (69%), mind a nem 

fogyatékos (77%) népesség tekintetében. Magyarországnál rosszabb eredmény a fogyatékos 

személyek vonatkozásában Bulgáriában, (46%) és Görögországban (39%) látható. (FRA, 

2017) 

b. A fogyatékos személyek kizárva érzik magukat a társadalomból vagy sem? 

Az EQLS 2011/2012 felmérés eredményei alapján Magyarországon a nem fogyatékos 

népesség 8%-a értett egyet vagy kifejezetten egyetértett azzal az állítással, hogy „Kizárva 

érzem magam a társadalomból”. A fogyatékos személyek esetében ez az arány majdnem 

duplája, 14% volt. Ez az EU-s átlaghoz közeli érték a fogyatékos személyek esetében (16%) 

és a nem fogyatékos személyek (9%) esetében is. A többi EU-s tagországhoz képest a 

fogyatékos emberek vonatkozásában itt Magyarország a középmezőnyben található. 

Bulgáriában a fogyatékos emberek 38%-a érzi magát kizárva a társadalomból, míg 

Ausztriában csupán 5%-uk. (FRA, 2017) 

Ez a kérdés az előzőhöz hasonlóan a megkérdezettek szubjektív megélésére fókuszál és 

mindenféle társadalmi kirekesztést egy kérdésben összegez.  
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2. Fogyatékos személyek választási lehetősége arról, hogy hol és kivel élnek (CRPD a) 

bekezdés) 

a. Hány fogyatékos ember él intézményben az EU tagországokban? 

Itt a FRA az adott ország intézmény definíciói alapján járt el, mivel országonként nagy 

különbségek vannak abban, hogy mit tekintenek intézményi ellátásnak. Az egységes definíció 

hiánya, úgy vélem, erősen megkérdőjelezi az országok adatainak összehasonlíthatóságát. 

Például, ahogy korábban már említettem Magyarország az 50 férőhelyesnél nagyobb 

bentlakásos szolgáltatásokat tekinti intézménynek, ami magasabb a nemzetközi szinten 

jellemző férőhelyszám határnál. Így a magyar adatok pozitív irányban torzíthatnak.  

Európai összehasonlításban a legtöbb fogyatékos személy 2014-ben, Hollandiában (81 085 fő) 

élt bentlakásos intézményekben, és további 32 580 fő élt pszichiátriai intézményben. (FRA, 

2017) 

b. Mennyire elégedettek a fogyatékos személyek a lakhatási körülményeikkel? 

Az EU-SILC 27  2013 alapján a lakhatással való elégedettség átlaga tízes értékelési skálán 

Magyarországon mind a fogyatékos, mind a nem fogyatékos emberek esetében 7 volt. Ez 

megegyezik a fogyatékos személyek esetében az EU átlaggal. (FRA, 2017) 

A KSH 2015-ös adatfelvétele szerint a magyar háztartások 13%-a volt elégedetlen a 

lakáskörülményeivel. 2003-ban ez az arány még 26% volt, tehát javult a háztartások 

elégedettsége a lakhatási viszonyaikkal. Az elégedetlenség vezető oka, hogy a háztartások 

nem elégedettek a lakás állapotával. A parasztházakban, tanyán, vidéki bérházban élők között 

a legnagyobb az elégedetlenek aránya. Az önkormányzati lakást bérlők harmada számolt be 

arról, hogy elégedetlen lakhatási körülményeivel. (KSH, 2015) 

3. Elérhető fogyatékos személyeket támogató szolgáltatások a közösségben (CRPD b 

bekezdés) 

a. Hány fogyatékos személy vesz igénybe támogató szolgáltatásokat az önálló 

életvitele támogatása érdekében?  

Minden EU tagországban elérhető valamilyen fogyatékos személyeket célzó közösségi alapú 

szolgáltatás. Ez a legtöbb esetben otthon közeli szolgáltatásokat és nappali szolgáltatásokat 

jelent. Kevésbé gyakoriak a sortárs támogatás és tanácsadás szolgáltatások. Sok szolgáltatást 
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neveznek a tagországokban alapvetően közösségi alapúnak, de nem mind felel meg a 

személyre szabottság és a felhasználói kontroll központba helyezés elvének. A közösségi 

alapú szolgáltatás közül nevesítve az ENSZ Fogyatékossággal élő személyek egyezményének 

19. cikkében csak a személyi segítés jelenik meg, ami jelzi e szolgáltatás fontosságát az 

önálló életvitel szempontjából. 22 EU tagországban érhető el a személyi segítés valamilyen 

formában. Svédországban például már 1994 óta működik ilyen szolgáltatás, míg más 

országok, mint között Horvátország (2015) vagy Lettország (2013) csak az utóbbi időben 

indított el ilyen szolgáltatást. (FRA, 2017) 

Magyarországon is biztosítottak a fogyatékos személyek számára a szociális 

alapszolgáltatások keretében otthon közeli szolgáltatások. Kifejezetten a fogyatékos 

személyeket célzó szociális alapszolgáltatások a fogyatékos személyek nappali szolgáltatása, 

a támogató szolgálat és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. (1993. évi III. tv.) 

b. A segítség, amit a fogyatékos személyek a mindennapi életvitelükhöz igénybe 

vesznek hatékony? 

A FRA (2017) riport három közösségi alapú szolgáltatást vizsgál kiemelten. Ezek a személyi 

segítés, a segédeszközök, segítő technológiák és a lakás átalakítás, akadálymentesítés. Az itt 

használt személyes segítés meghatározás az EEG (2012) otthoni segítségnyújtás, 

házigondozói szolgáltatás fogalmának felel meg. Az EHIS 28  adatfelvétel keretében arról 

kérdezték a fogyatékos embereket, kaptak-e támogatást a mindennapi életvitelhez tartozó 

tevékenységekben, mint például az étkezés, felkelés, lefekvés, öltözködés, WC használat és 

fürdés, illetve, ha igen, akkor a fenti három szolgáltatás közül melyik útján. Magyarországon 

a 15 évesnél idősebb fogyatékos személyek 81%-a kapott személyi segítés, 48% 

segédeszközök, segítő technológiák és 8% lakás átalakítás útján támogatást a mindennapi 

tevékenységeiben. Ez az eloszlási irány megfelel az EU-s átlagnak, tehát a legnagyobb a 

személyi segítés aránya, majd azt követik a segédeszközök és a legkisebb arányt a lakás  

adaptálása képviseli. Ettől eltérő irányú eloszlás egyedül Csehországban látható, o tt a 

legnagyobb arányt a segédeszközök és segítő technológiák általi segítés (74%) képviseli, amit 

követ a személyi segítés (61%) és a lakhatás adaptációja (34%). A személyi segítésben 

részesülők aránya Magyarországnál csak Spanyolországban (73%) és Csehországban 

alacsonyabb. A segédeszközök és támogató technológiák általi segítésben részesülők aránya  

viszont Magyarországon magasabb az EU átlagnál (30%). A kapott támogatások 
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hatékonysága kapcsán az EHIS 2006-2009 adatai alapján elmondható, hogy a segítséget  

igénybe vevő fogyatékos személyek 25%-a érezte úgy, hogy további segítségre lenne 

szüksége. Azoknak a fogyatékos személyeknek pedig, akik nem vettek igénybe ilyen 

szolgáltatásokat 32,5%-a jelezte, hogy szüksége volna ilyen típusú segítségre. (FRA, 2017) 

Magyarországon a fogyatékos személyek számára mindennapi életvitelben való támogatást a 

szociális alapszolgáltatások közül a házi segítségnyújtás és a támogató szolgálat tud 

biztosítani. A házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a házi gondozói 

szolgáltatások körébe sorolható. A támogató szolgáltatásnak is van otthoni segítségnyújtás 

szolgáltatási eleme, de ezen túl otthonon kívüli közszolgáltatásokhoz való hozzáférésben is 

támogatást nyújt személyi segítés és szállító szolgálat biztosítása által. (1993. évi III. tv.) 

Azonban úgy vélem, Magyarországon személyi asszisztencia szolgáltatásról mindaddig nem 

beszélhetünk, amíg ennek vásárlására az állam nem biztosít a fogyatékos személyek számára 

célzottan a szolgáltatás teljes árát fedező forrást.  Az EEG (2012) személyi asszisztencia 

szolgáltatás meghatározásának ugyanis ez egy fő eleme.  

4. Fogyatékos személyek hozzáférése az általános népességet célzó közszolgáltatásokhoz 

és létesítményekhez? (CRPD c) 

a. Fogyatékos személyek hozzáférése a közszolgáltatásokhoz és létesítményekhez 

Az EU-SILC 2012-es vizsgálatának adatai alapján a közszolgáltatások közül a bevásárlás, 

banki és postai szolgáltatás, egészségügyi alapellátás és közösségi közlekedés vonatkozásában 

tudhattuk meg, hogy a magánháztartásban élő személyek közül a 16 évesnél idősebb népesség 

hány százalékánál ütközik akadályokba még egy elérése is a megnevezett szolgáltatások 

közül. Magyarországon a fogyatékos személyek 34%-a érezte akadályoztatva magát, a nem 

fogyatékos személyek 26%-a. Ez alacsonyabb az EU-s átlagnál, ahol a fogyatékos személyek 

43%-a számolt be ilyen akadályokról és a nem fogyatékos személyek 33%-a. A tagországok 

közül Romániában tapasztalt a legtöbb fogyatékos ember (65%) akadályoztatást a 

közszolgáltatásokban való hozzáférésben, a legkevesebb fogyatékos ember pedig 

Franciaországban (25%) és Luxemburgban (25%) tapasztalt ilyet. (FRA, 2017) 

Ennél a kérdésnél szintén érdekes lenne ismerni az okát az akadályoztatásnak. Hogy az elérés 

akadály a fizikai térben, így a távolságban, vagy a nem akadálymentes kialakításban 

keresendő vagy esetleg a nyitvatartási időben, vagy a pénzügyi lehetőségek hiányában 

keresendő. Erre a kérdésre sajnos a vizsgálat nem ad választ.  
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A FRA (2017) riport főbb megállapításai a következők: 

 A közösségben élő fogyatékos személyek rosszabb önálló életvitel kimeneteket 

tapasztalnak minden vizsgálatba bevont területen, mint a nem fogyatékos emberek. Ez 

a jelenség erőteljesebben megjelenik a súlyos károsodással élő személyek és a 

rosszabb gazdasági helyzetben lévő személyek esetében.  

 A fogyatékos személyek a nem fogyatékos személyeknél kevésbé érzik úgy, hogy 

szabadon dönthetnek róla, hogy hogyan élnek. Nagyobb a valószínűsége, hogy kizárva 

érzik magukat a társadalomból, mint a nem fogyatékos emberek.  

 Nagyszámú fogyatékos személy él intézményekben továbbra is az EU tagállamokban.  

 A fogyatékos személyek átlagosan kevésbé elégedettek a lakhatási körülményeikkel a 

közösségben, mint a nem fogyatékos személyek.  

 Sokféle közösségi alapú szolgáltatás elérhető az EU tagországokban a fogyatékos 

személyek számára. 22 EU tagországban működik a személyi segítés valamilyen 

formában. Mégis sok közösségben élő fogyatékos személy nem kap a szükségleteinek 

megfelelő, hatékony támogatást a mindennapi életvitelben.  

 EU-s szinten majdnem a fogyatékos személyek fele nehézségekbe ütközik a szokásos 

mindennapi szolgáltatások használatakor, mint a bevásárlás, a banki, postai 

ügyintézés, az egészségügyi alapellátás és a közösségi közlekedés igénybevétele.  

 Az EU tagállamok részéről hiányoznak összehasonlítható és aktuális adatok a 

fogyatékos személyek önálló életvitel kimeneteiről. Kevés információ elérhető arra 

nézve, hogy hány fogyatékos személy él intézményben és milyen tapasztalataik 

vannak. Mindez gátolja a bizonyíték alapú szakpolitika kialakítását és aláássa az 

önálló életvitelhez való jog megvalósításáért tett erőfeszítéseket. (FRA, 2017) 

  

A FRA (2017) riport javaslatai a következők: 

 Az EU tagországoknak közösségi alapú szolgáltatások széleskörű kínálatát kellene 

biztosítania a fogyatékos embereknek a károsodásuk fajtájától és mértékétől 

függetlenül és valódi döntést biztosítani arról, hogy hol élnek. Kiemelt figyelmet 

kellene fordítani a szegénység kockázatával veszélyeztetett fogyatékos személyekre.  

Utóbbi Magyarország vonatkozásában is különösen releváns, hiszen hazánkban a 

fogyatékos gyermeket nevelő családok a munkavállalási esélyei rosszabbak a nem 
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fogyatékos gyermeket nevelő családokénál. Körükben nagyobb a szegénység 

kockázata. A Bass (2008) kutatás eredményei alapján a súlyosan halmozottan 

fogyatékos személyeket nevelő családok háromnegyede a létminimum alatt, 25%-uk 

pedig a nyugdíjminimum alatt élt. (Bass, 2008)  

 Az EU tagországoknak olyan intézkedéseket kellene bevezetniük, amelyek 

megszüntetik a fogyatékos emberek intézményi ellátásának lehetőségét. Ez magában 

foglalja a meglévő intézményi ellátások bezárását és az új felvételek lezárását az 

intézményes ellátásokba.  Ezeknek az intézkedéseknek bizonyíték alapú kiváltási 

stratégiákon kellene alapulnia és hozzá kellene járulnia az EU tagországok kiváltási 

helyzetének feltérképezéséhez.  

 Az EU tagországoknak biztosítania kellene a fogyatékos emberek számára a 

megfelelő, jó minőségű, szabadon választható, személyre szabott szolgáltatásokat az 

önálló életvitelük támogatása érdekében. A támogatásnak a fogyatékos személy 

lakhatási helyzetére tekintet nélkül kell rendelkezésre állnia. A szolgáltatásnak a 

felhasználó által irányítottnak kell lennie. Az EU tagországoknak kiemelt figyelmet 

kellene fordítania a személyi segítési szolgáltatás bevezetésére.  

 Az EU tagországoknak az általános népességet célzó termékek és szolgáltatások 

biztosítása területére is ki kellene terjesztenie az a fogyatékosság alapján történő 

diszkrimináció tilalmát. Az EU-nak adaptálnia kellene az Európai Akadálymentesítési 

Törvényt, majd akadálymentesítési minimumokat kellene meghatároznia a 

kulcsfontosságú termékek és szolgáltatások tekintetében. Az EU-s törvényhozónak 

minden lehetséges megoldást figyelembe kellene vennie annak érdekében, hogy az 

Egyenlő Bánásmód Irányelv adaptációja mihamarabb megtörténjen.  

  Az EU-nak és a tagországoknak fel kellene hívniuk a figyelmet a közszolgáltatások és 

létesítmények minimum akadálymentesítési sztenderdjeire és útmutatójára, valamint 

monitorozniuk kellene a sztenderdek megvalósítását. A minimum kritériumoknak 

magukban kellene foglalniuk az összes fogyatékos személy akadálymentesítési 

szükségletét.  

 Az EU-nak és a tagországoknak egymással összehasonlítható adatokat kellene 

rendszeresen gyűjtenie a fogyatékos személyek önálló életvitelének kimeneteiről. 

Ezeknek az adatoknak ki kellene terjednie az intézményben élő fogyatékos emberekre 

is. Ebbe beletartozhat a kvalitatív és kvantitatív adatgyűjtés emberi jogi alapú 

indikátorok alapján, mint például amilyeneket a FRA fejlesztett ki a fogyatékos 
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személyek jogairól szóló ENSZ Egyezmény 19. Cikke vonatkozásában. Az 

elszámoltathatóság és átláthatóság fejlesztése érdekében ezeknek az adatoknak 

nyilvánosan elérhetőknek kellene lenniük.  

 Az Eurostatnak és a nemzeti statisztikai irodáknak az EU tagállamokban továbbra is 

együtt kellene működnie olyan nemzetközi szervezetekkel, mint amilyen a 

Washington csoport a fogyatékosság statisztikáért, hogy inkluzív módszereket 

fejlesszenek a statisztikai adatgyűjtéshez a fogyatékos személyek vonatkozásában. 

Ezeknek a módszereknek lehetővé kellene tenniük az adatok bontását a károsodás 

típusa és mértéke alapján. A statisztikai adatgyűjtésnek ösztönöznie kellene minden 

fogyatékos személy részvételét, beleértve a súlyos fogyatékos és az intézményben élő 

fogyatékos emberekét is. (FRA, 2017) 

 

4.3. Személyközpontú mérés és kiváltás 

 

Egy lakhatást nyújtó szociális szolgáltatás minősége több irányból és szempontból is 

vizsgálható. Közelíthetünk többek között a szolgáltató és a szolgáltatás igénybevevője 

szempontjából. Valamint vizsgálódhatunk bemeneti/strukturális, folyamat és kimeneti 

oldalról. 

Szolgáltatói szempontból bementi jellemzők lehetnek többek között a humán és anyagi 

erőforrások, a szabályozási környezet. Tehát például a szolgáltatás minősége mérhető az ott 

dolgozók iskolai, szakirányú végzettsége, a szolgáltatás finanszírozásának alakulása, a jogi 

szabályozás változása alapján is. Magyarországon a bentlakásos szolgáltatások minőségének 

leírására, mérésére szolgáló vizsgálatok jellemzően ezeket a bemeneti jellemzőket vizsgálják. 

A folyamatjellemzők közé tartoznak a szolgáltató által nyújtott szolgáltatások. A kimeneti 

oldalon pedig például az mérhető, hogy az adott szolgáltatás hány személy számára szolgáltat. 

(Kozma-Simonovits-Kopasz-Bernát, 2016) 

A felhasználó szempontjából bemeneti tényező lehet, hogy milyen szolgáltatásokat kínál egy 

szolgáltató. Folyamat jellegű tényező, hogy ezek a szolgáltatások milyen minőségűek. 

Kimeneti jellegű mutató pedig, hogy az adott szolgáltatás hogyan hat az egyén jól- létére. 

Utóbbira szolgáló, napjainkra már bevett eszköz az életminőség mérés. (Kozma-Simonovits-

Kopasz-Bernát, 2016) 
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4.3.1. Fogyatékos személyek életminőségnek mérése 

 

Az életminőség mérés az 1989-90-es években jelent meg a biomedikális paradigma mellett a 

társadalomtudományos paradigma térnyerése által. Így az életminőség mérés a két paradigma 

szintéziseként jött létre, ami már magában foglalja a társas, szociális dimenziót is. Az 

életminőség mérés fókuszából adódóan is paradigmaváltást hozott, mivel a korábbi mérések 

középpontjában jellemzően a szolgáltatások, a szakemberek álltak, szemben az életminőség 

méréssel, ami a felhasználóra, az ő perspektívájára helyezi a hangsúlyt. A WHO a saját 

életminőség mérő eszközét 1997-ben alakította ki. Az eszköz hat fő dimenziót foglalt magába, 

a fizikai egészséget, a pszichológiai állapotot, az önállóság mértékét, a társas kapcsolatokat, a 

szociális környezetet és a spirituális, vallási és hitéleti dimenziókat. (TÁRKI, 2016) 

Magyarországon a fogyatékos személyek lakhatási szolgáltatásai kapcsán a legutóbbi 

életminőség mérést a TÁRKI készítette az FSZK Nkft. megbízásából 2016-ban. A vizsgálat 

arra a kérdésre kereste a választ, hogy a különböző lakhatási szolgáltatások milyen 

életminőség kimeneteket eredményeznek  eltérő fogyatékosság csoportok esetében. Mindezt 

úgy mérték, hogy „hármas párokat” alkottak fogyatékosság csoportonként, ahol a személyek 

nemük, életkoruk és önálló életvitelre való képességük szempontjából hasonlóak voltak, csak 

a lakhatási dimenzióban különböztek egymástól. Így tudták elkülöníteni a lakhatási formák –

nagy létszámú bentlakásos intézmény, lakóotthon, magánháztartás – életminőségre gyakorolt 

hatását. Az autista és a pszicho-szociális fogyatékos személyek csoportja esetében a vizsgálati 

csoport túlzott heterogenitása miatt végül az autista személyek közül csak Asperger-

szindrómás személyek, a pszicho-szociális fogyatékos személyek közül pedig csak  

skizofréniával diagnosztizált emberek kerültek be a vizsgálati csoportba. A kutatás négy féle 

fogyatékossági csoportot mért – értelmi fogyatékos, súlyosan halmozottan fogyatékos 

emberek, autista személyek, skizofréniával diagnosztizált személyek – három lakhatási 

típusban. Az életminőség nyolc területét mérték. E nyolc terület az önrendelkezés, a 

társadalmi részvétel, a társas kapcsolatok, az érzelmi jól- lét, a fizikai jól- lét/egészség, az 

anyagi jól- lét, a személyiségfejlődés, és a jogok voltak. (TÁRKI, 2016) 

A TÁRKI (2016) kutatás a következő főbb eredményeket hozta. Az értelmi fogyatékos 

személyek esetében a lakhatási formák között szignifikáns eltérés volt kimutatható 

életminőség szempontjából. A lakóotthonban és intézményben élők életminősége jobb volt, 

mint a családban élőké. A jogok és önrendelkezés tekintetében az intézmények hozták a 
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legjobb eredményt. A párkapcsolatban élők száma magasabb volt a családban élőkhöz képest 

a lakóotthonban és az intézményekben. A családban élőknek a családi kapcsolataik voltak 

gazdagabbak és intenzívebbek a másik két lakhatási formához viszonyítva. A zsúfoltság és a 

pszichoaktív szerek alkalmazása viszont jellemzőbben fordult elő az intézményekben. A 

súlyos, halmozottan fogyatékos személyek tekintetében nem volt szignifikáns összefüggés a 

lakhatási forma és az életminőség között. Az Asperger-szindrómás személyek esetében 

kizárólag a magánháztartás és a lakóotthoni forma került összehasonlításra. Az életminőség és 

az iskolai végzettség és az adaptív viselkedés szintje között volt kimutatható szignifikáns 

összefüggés. Illetve a lakóotthonban nagyobb arányban végeztek a lakók munkát és szereztek 

munkabevételt. A skizofrén személyek esetében a legjobb életminőség kimenet a 

lakóotthonban volt azonosítható, a legrosszabb pedig az intézményben. (TÁRKI, 2016) 

Az értelmi fogyatékos személyek vonatkozásában a nemzetközi szakirodalom azt igazolja, 

hogy a közösségi alapú, egyénre szabott, kis létszámú lakhatást nyújtó szolgáltatások 

eredményezik a legjobb életminőség kimenetet. A TÁRKI (2016) kutatás eredményei ezt csak 

részben támasztják alá, mivel csupán az életminőség egyes dimenzióiban mutatnak jobb 

eredményt a csoportos lakhatási formák az intézményihez képest. Más életminőség 

dimenziókban az intézményi forma hoz jobb eredményt. (TÁRKI, 2016)  

Az angolszász országokban a kiváltási folyamatot kísérő kutatások azt mutatták, hogy az 

érintett fogyatékos személyek életminőségének több dimenziójában is javulás történt a 

közösségi alapú lakhatásba költözés után. (TÁRKI, 2016) Ez Magyarországi kutatási 

eredménnyel jelenleg nem összevethető. Viszont az FSZK Nkft. TÁRS projektje keretében 

jelenleg zajlik olyan longitudinális vizsgálat, ami a lakók életminőségének változását hivatott 

nyomon követni a kiváltási folyamat során. 29  A kutatás eredményei összevethetők lesznek 

majd a nemzetközi tapasztalatokkal.  

A nemzetközi kutatások nem csak pozitív, de néhány esetben negatív hatásokat is kimutattak 

a kiváltás nyomán (pl. magatartászavar). Utóbbi eredményt árnyalja, hogy egy személy 

életminősége sok elemből tevődik össze, amelyben csak az egyik fontos tényező a lakhatási 

dimenzió minősége. (TÁRKI, 2016) 

A pszicho-szociális fogyatékos személyekre irányuló életminőség kutatások a kiváltás 

nyomán a mindennapi életvitellel kapcsolatos készségek fejlődését, kevesebb visszaesést és 
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nagyobb elégedettséget mutattak ki. Ezekkel a kutatási eredményekkel az TÁRKI (2016) 

kutatás eredményei összhangban állnak, mivel azt jelezték, hogy a skizofréniával 

diagnosztizált személyek esetében a legjobb életminőség kimeneteket a lakóotthoni 

szolgáltatás hozta. (TÁRKI, 2016) 

 

4.3.2. Személyközpontú tervezés a kiváltásban 

 

A személyközpontú megközelítés alapja, amit az életminőség mérési módszer is követ, hogy 

az egyént helyezi a középpontba. Ez a szemlélet a tervezésben azt jelenti, hogy az egyén 

vezető szerepet kap a szolgáltatásai megszervezésében, alakításában.  Ez egy attitűd és egy 

praktikus szolgáltatásszervezési módszer is egyben. Sokféle módszer létezik rá, de mindben 

közös, hogy a középpontba az egyén választását, képességeit, céljait helyezi és nem deficit 

fókuszú. A személyközpontú megközelítés a csoport alapú megközelítés ellenhatásaként jött 

létre. A csoportos megközelítés az adott célcsoport szükségleteit univerzálisnak tekinti. A 

hatalom, a döntés arról, hogy az egyén milyen szolgáltatásban, támogatásban részesüljön, a 

szakemberek kezében van. Ezt a szemléletet a mennyiségi megközelítés dominálja, ami az 

egyénhez a szolgáltatási óraszám szükséglete mentén közelít. (Csumán-Lechner-Eszik-Dr. 

Gazsi-Matolcsi-Pordán-Sándor-Szabóné Ivánku, 2017) 

Tehát az intézményi működés szemléletbeli párja a csoportos megközelítés, a közösségi 

szemléleté pedig a személyközpontúság és inklúzió.  

Az intézményi férőhely kiváltási pályázatok tervezéséhez készült egy módszertani anyag, az 

intézményi férőhely kiváltási terv módszertani útmutató. 30  Ennek az anyagnak a részét 

képezte egy módszertan a kiváltásban érintett, intézményben élő lakók egyéni kiváltási 

szükségleteinek felmérésére. Az eszköz a személyközpontú és az életminőség szempontú 

megközelítés alapjain készült. Célja, hogy az egyéni szükségletek mentén személyre szabott 

kiváltási terv készüljön minden lakó számára és ennek mentén valósuljon meg a férőhelyük 

kiváltása, a HR, a szolgáltatási gyűrű és az ingatlanok tervezése, kialakítása. A felmérés 

egyrészt dokumentumelemzésen, másrészt lakó interjún alapul, melynek lebonyolítását egy 

lakót jól ismerő szakember végezheti el, aki ismeri a mérési módszertant. (Csumán-Lechner-

Eszik-Dr. Gazsi-Matolcsi-Pordán-Sándor-Szabóné Ivánku, 2017) 

                                                                 
30
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kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása” című kiemelt projekt keretében készült.  
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Az eszköz három részből áll össze. A (1) demográfiai adatok, a (2) jelenlegi szolgáltatási 

struktúra és a (3) jövőbeli tervek elemekből. A demográfiai adatokon belül feltárásra kerül az 

életút, a diagnózisok, az informális kapcsolatok és az igénybevett támogató technológiák.  A 

szolgáltatási struktúra keretében feltérképezésre kerülnek a jelenleg igénybevett támogatások, 

a támogatási szükséglet, különböző tevékenységekben, életterületeken. A jövőbeli tervek 

között összegyűjtésre kerülnek a lakó preferenciái a lakótárs, lakóhely, foglalkoztatás, 

felkészítés, személyes támogató személye kapcsán. (Csumán-Lechner-Eszik-Dr. Gazsi-

Matolcsi-Pordán-Sándor-Szabóné Ivánku, 2017) 

A lakó egyéni felmérése alapján készül el a kiváltási terve, ami hat fő elemből áll. A 

szociodemográfiai adatok, a választott település, a lakóforma, a kommunikációs je llemzők, 

szükségletek, a társas kapcsolatok rendszere, a tervezett szolgáltatások és felkészülés 

dimenziókból. (Csumán-Lechner-Eszik-Dr. Gazsi-Matolcsi-Pordán-Sándor-Szabóné Ivánku, 

2017) Ezek közül a közösségi szolgáltatások szempontjából különösen fontos a lakóforma és 

a szolgáltatások. A lakóforma abból a szempontból központi jelentőségű, hogy a lakhatás a 

normalizáció elvének megfelelően illeszkedjen az adott települési környezetbe, azonos jellegű 

és minőségű legyen, mint az ott élő lakosok lakóházai. Ez az a dimenzió, amin a legnagyobb 

erőforrás igényű utólag változtatni, így ennek megfelelő tervezése különösen esszenciális. A 

szolgáltatások, avagy szolgáltatási gyűrű pedig abból a szempontból központi jelentőségű, 

hogy a fogyatékos személyek számára elkülönült szolgáltatások kerülnek megszervezésre a 

közszolgáltatásokkal párhuzamosan, vagy a fogyatékos személyek számára is hozzáférhetők 

lesznek a különböző a közszolgáltatások a társadalmi befogadás jegyében. Illetve abból a 

szempontból is, hogy a létrejött támogatott lakhatási szolgáltatás lakói csak a lakhatás 

fenntartójától vehetnek-e igénybe egyéb támogató szolgáltatásokat vagy biztosított számukra 

a választás lehetősége több szolgáltató kínálatából. Ebből adódóan a lakhatási szolgáltatás 

elhelyezkedése, jellege és a szolgáltatások az általam kidolgozott szempontrendszerben is 

központi helyet foglalnak el.  

A személyközpontú és inklúzív tervezés a lakhatási szolgáltatások szempontjából alapvető 

fontosságú, mert ez nagyban meghatározza, hogy egy szolgáltatás intézményi vagy közösségi 

módon fog-e működni. 
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4.4. Szempontrendszer a támogatott lakhatási szolgáltatás közösségi alapú 

működésének méréséhez 

 

Disszertációmban egy a fogyatékos személyek lakhatást nyújtó szociális szolgáltatásainak  

intézményi, illetve közösségi működését mérő komplex szempontrendszer kidolgozására 

vállalkozom, ami alternatívájául kíván szolgálni az egy dimenziós, szolgáltatások 

férőhelyszámán alapuló mérési módnak. 

A mérőeszköz kidolgozását többek között az is legitimálja, hogy az Egységei Európai 

Útmutató (2012) is megfogalmazza, hogy önmagában a lakhatási szolgáltatás férőhelyszáma  

nem határozza meg a szolgáltatás minőségét, hanem az a minőségnek csak egy mutatója.  

Hiszen akár egy kis létszámú támogatott lakhatási formában is kialakulhat az intézményi 

kultúra. Mindamellett, hogy minél nagyobb az együtt élő személyek száma  egy lakhatási 

szolgáltatásban, úgy nő az intézményi kultúra kialakulásának a kockázata. Tehát úgy vélem, 

hogy fontos egy olyan szempontrendszer kidolgozása, ami képes az intézményi kultúra 

fogalmának komplexitását megragadni. (EEG, 2012) 

A szempontrendszer vizsgálatának fókuszában az egyes szakosított szociális szolgáltatás áll 

és nem az azt igénybe vevő személy, ahogy például az életminőség vizsgálatnál. Mégis 

alapvetően a személyközpontú megközelítésen nyugszik, hiszen konzekvensen hangsúlyozza 

a szolgáltatás felhasználók kontrolljának elemi voltát a szolgáltatás működése felett. Emellett 

pedig a társadalmi befogadás szellemiségét veszi alapul.  

A szempontrendszer alapvetően a fogalmi kérdéseket tisztázó fejezetben részletesen leírt,  

EEG (2012) által megfogalmazott intézményi kultúra, közösségi lakhatás és támogatott 

lakhatás fogalmain, az ENSZ Fogyatékos Személyek Jogairól Szóló Egyezmény 19. cikkén és 

a UNCRPD (2017) 19. cikkhez fűzött általános kommentárján alapul. 

A szempontrendszer három dimenzióra tagolódik, melyek mindegyike ugyanolyan 

jelentőséggel bír az intézményes, illetve közösségi működésmódok kialakulása 

szempontjából. Az első dimenzió a lakhatás, amely a CRPD 19. cikk a) pontjára, a fogyatékos 

személy szabad lakhely és lakótárs választási jogára reflektál. A második dimenzió a 

szolgáltatás, ami a CRPD 19. cikk b) és c) pontjából, a fogyatékos személyek jogából a 

többféle közösségi támogató szolgáltatáshoz és a közszolgáltatásokhoz indul ki. A harmadik 

dimenzió az önrendelkezés, amely az intézményi kultúra fogalmának és az általános 

kommentárnak azon elemét tartalmazza, amely a fogyatékos személy kontrolljának 



  103 

fontosságát emeli ki az őt érintő kérdések felett. Az intézményi kultúra fogalmának további 

két eleme, hogy az érintetteket a szolgáltatás izolálja a közösségi társadalomtól és a szervezeti 

igények az egyéni szükségleteket felülírják pedig horizontálisan jelennek meg a 

szempontrendszerben. A fő szempontok arra a három nagy kérdésre reflektálnak, hogy a 

fogyatékos személynek van-e lehetősége megválasztani, hogy hol, kivel és hogyan éljen. A 

hol és kivel kérdések a lakhatáshoz, a hogyan kérdés a szolgáltatásokhoz és önrendelkezéshez 

kapcsolódik. 

A FRA III. anyag mérőeszközének fő dimenzióival átfednek a szempontrendszer fő 

szempontjai. Mind a két eszközben megjelenik a fogyatékos személy joga, hogy megválassza 

a lakóhelyét és lakótársát, a fogyatékos személyeket támogató speciális közösségi 

szolgáltatásokhoz és közszolgáltatásokhoz való hozzáférés és az önálló életvitel, 

önrendelkezés. Ennek alapvetően úgy vélem az oka az, hogy mind a két eszköz alapja a 

CRPD 19. cikke. 

A lakhatás és a szolgáltatás dimenziók kidolgozásának további alapjául szolgált az FSZK 

NKft. „TÁRS” projekt kutatási munkacsoportja által kialakított szempontrendszer az első 

körös intézmények értékeléséhez. Valamint a szempontrendszer reflektál a WHO életminőség 

mérés nyolc dimenziója közül háromra, az önrendelkezés, a társadalmi részvétel és a társas 

kapcsolatok területére. Továbbá a szempontrendszer kidolgozására hatással volt Leff és 

munkatársai (2009) a támogatott lakhatás különböző fejlődési fázisait leíró munkája is, mivel 

azt feltételezem, hogy az általuk leírt fázisok Magyarországon nem időben egymásra épülve, 

hanem egy időben, egymással párhuzamosan jelennek meg. 

A szempontrendszer a támogatott lakhatási szolgáltatások  outcome-ját kívánja mérni. 

Konkrétan azt, hogy a kiváltási folyamat hatására létrejött TL-ek hogyan működnek az 

intézményi és a közösségi jellegű működés skáláján. A mérő eszköz nem az output kérdésére 

összpontosít, hogy például hány TL férőhely jött létre. Továbbá nem az impact dimenzióra 

fókuszál, így például nem arra, hogy milyen a TL-ben élő lakók életminősége. Úgy vélem a 

különböző mérési módok jól ki tudják egymást egészíteni. Hiszen a szakpolitika számára egy 

projekt esetében kardinális a vállalt indikátorok teljesítése, a szolgáltatás minőségi működése 

szempontjából fontos, hogy egy támogatott lakhatás minél közösségibb módon működjön és a 

fogyatékos személy szempontjából kardinális, hogy a szolgáltatás hogyan hat az 

életminőségére.  
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A szempontrendszer úgy vélem többféle módon is alkalmazható. Egy adott TL működéséről 

információt szerezhetünk például a szolgáltatásában érintett személyektől, mint, amilyenek 

többek között az ott élők és a kapcsolódó szociális szolgáltatásokat nyújtó szakemberek. 

Információforrásként szolgálhatnak az adott TL-hez kapcsolódó működést szabályozó 

dokumentumok is. A TL szolgáltatás gyakorlati működéséről információt az általa 

közvetlenül érintett személyektől terepkutatás keretében kvalitatív és kvantitatív 

módszerekkel is nyerhetünk. Ezek tekinthetők a leghitelesebb információknak. A szabályozó 

dokumentumok elemzése ezzel szemben szükségszerűen kevésbé nyújt pontos képet a 

szolgáltatás gyakorlati működéséről, hiszen a szolgáltatás informális szabályait, 

működésmódjait nem tartalmazza. Viszont előnye, hogy kevesebb az erőforrásigénye, így 

nagyobb mintás elemzést tesz lehetővé. Amennyiben pedig intézményes működésre utaló 

jellemzők sűrűsödését mutatja ki a dokumentum elemzés alapú vizsgálat, úgy az eredményeit 

egy mélyfúrás jellegű terepkutatás keretében lehetséges pontosítani.  

A szempontrendszer teszteléséhez mindkét fent említett információforrásra támaszkodni 

fogok. Egyrészt a szempontrendszer segítségével elemezni fogom a kiváltás első körében 

érintett intézményektől tudományos elemzésre a részemre bocsájtott működést szabályozó 

dokumentumokat, amelynek eredményeit össze fogom vetni az FSZK „TÁRS” projekt 

keretében 2017-ben lefolytatott szintén első körben érintett intézményekben végzett kvalitatív 

terepkutatás eredményeivel. Ezt abból a célból teszem, hogy megvizsgáljam dokumentum 

elemzés alapú mérés esetén a szempontrendszer indikátorai pontosan mérik-e a szolgáltatások 

közösségi és intézményi működésmódját.  

Másrészt a szempontrendszert tesztelni fogom egy nagy létszámú tartós bentlakásos 

szolgáltatást nyújtó intézményen és egy meglátásom szerint példaértékűen közösségi módon 

működő támogatott lakhatási szolgáltatáson, hogy megvizsgáljam jól jelzi-e a 

szempontrendszer az intézményes és közösségi jellemzők sűrűsödését.  

A támogatott lakhatási szolgáltatásoknak számos szabályozó dokumentummal kell 

rendelkezniük, de a szakmai működés szempontjából úgy vélem a legrelevánsabbak a 

szakmai program és az együttélési szabályok, ezért ezeket fogom bevonni az elemzésbe.  

Az 1/2000 szcsm rendelet, mielőtt módosította volna  az 1/2017. (II. 14.) EMMI rendelet, még 

azt írta elő, hogy a TL fenntartójának házirenddel kell rendelkeznie. A „házirend” kifejezést 

az „együttélés szabályai” kifejezés váltotta fel a 1/2017. (II. 14.) EMMI rendelet hatására. Ez 

szemléletbeli elmozdulást jelez a jogalkotó részéről. Hiszen a tartós bentlakásos 
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intézményeknek szükséges házirenddel rendelkezniük, amely szolgáltatások kiváltását 

szolgálják a támogatott lakhatási formák. Utóbbi kifejezésbeli módosítás is jelzi a jogalkotó 

intézményi jellegtől való elmozdulási szándékát. 

 

4.4.1. Szempontrendszer részletes bemutatása 

 

Táblázat 5: Szempontrendszer a támogatott lakhatási szolgáltatások közösségi alapú 

működésének méréséhez 

5. sz. Táblázat 

Szempontrendszer a támogatott lakhatási szolgáltatások közösségi alapú működésének méréséhez. 
Hol található a TL az intézményi kultúra és a közösségi alapú működés tengelyén?  

dimenzió aldimenzió kérdések 

I. lakhatás 

1. hol? 

1. Belterületen található a TL? 

2. Van-e lakóház a TL szomszédjában? (min. 1) 

3. Van-e a TL szomszédjában másik TL? 

4. Van-e a TL szomszédjában bentlakásos intézmény? 

5. Illeszkedik a TL a lakókörnyezetbe? 

6. Akadálymentes-e a TL?  

2. kivel? 

1. Hány fős a TL? 

2. Hány fősek a szobák? 

3. Van-e a lakóknak beleszólása, hogy kikkel élnek egy TL-ben? 

4. Van-e a lakóknak beleszólása, hogy hány fős szobában élnek? 

5. Van-e a lakóknak beleszólása, hogy kivel/kikkel élnek egy 
szobában? 

6. Az együtt élő személyek támogatási szükségletének mértéke 
megegyezik? 

7. A lakók támogatási szükségletének változásakor jellemző-e egy 
másik lakhatási formába való átkerülés? 

II. 
szolgáltatások 

1. közösségi 
támogató 

szolgáltatások 

1. Igénybe vehetnek a lakók a lakhatást biztosító szolgáltatón túl más 
fenntartótól is szociális alapszolgáltatásokat? 

2. Kapcsolódik-e a TL-hez szolgáltató központ?  

3. Biztosít-e a TL fenntartója a lakhatáson túl egyéb szociális 
alapszolgáltatást? 

4.  A lakhatás fenntartója által biztosított szociális alapszolgáltatások a 
települési lakosság számára is hozzáférhetők? 

5. Vannak-e szabadon választható TL szolgáltatások? 

6. Vannak-e kötelező TL szolgáltatások? 

7. Egyéni szükségletekhez rugalmasan idomulnak a TL szolgáltatások?  

8. Dönthetnek-e a lakók a segítőjük személyéről?  

9. Állandó jelleggel 24 órás szakember jelenlét biztosított-e a 
támogatott lakhatásban? 

2. közösségi 
szolgáltatások 

1. Igénybe vehetik a lakók a háziorvosi ellátást a helyi lakosokkal 
azonos alapon? 

2. Van-e a lakók számára külön megszervezett háziorvosi ellátás a TL 
szolgáltatás keretében? 

3. Igénybe vehetik a lakók az egészségügyi szakellátást a helyi 
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lakosokkal azonos alapon? 

4. Van-e a lakók számára külön megszervezett egészségügyi 
szakellátás a TL szolgáltatás keretében? 

5. Igénybe vehetik a lakók a településen működő kulturális 
intézmények szolgáltatásait más helyi lakosokkal azonos alapon?  

6. Van-e a lakóknak külön megszervezett kulturális szolgáltatás, 
kulturális program a TL szolgáltatás keretében? 

7. Igénybe vehetik a lakók a közösségi közlekedést a helyi lakosokkal 
azonos alapon? 

8. Van-e a lakók számára külön megszervezett közlekedési lehetőség a 
TL szolgáltatás keretében? 

III. 
önrendelkezés 

1. együttélési 
szabályok 

alakíthatósága 

1. Tájékoztatni kell-e beköltözés előtt a lakókat az együttélési 
szabályokról, jogairól, kötelezettségeiről? 

2. Lakóknak van-e lehetőségük beleszólni, alakítani az együttélés 
szabályait? 

3. A TL-ekben megegyezőek/egységesek-e az együttélési szabályok?  

2. étkezés, étel, 
italfogyasztás 

1. Dönthetnek a lakók arról, hogy milyen ételt, italt fogyasztanak a TL-
ben? 

2. Dönthetnek-e a lakók arról, hogy mikor étkeznek a TL-ben? 

3. Dönthetnek-e a lakók arról, hogy főznek-e? 

4. Dönthetnek-e a lakók arról, hogy a TL-ben fogyasztanak-e alkoholt?  

3. dohányzás  1. Dönthetnek-e a lakók arról, hogy a TL területén dohányoznak-e? 

4. 
gyógyszerszedés 

1. Dönthetnek-e a lakók arról, hogy szednek-e gyógyszert a TL-ben? 

5. informális 
kapcsolatok, 
intim szféra 

1. Dönthetnek-e a lakók arról, hogy fogadnak-e vendéget? 

2. Dönthetnek-e a lakók a vendégeik személye kapcsán? 

3. Dönthetnek-e a lakók arról, hogy mikor fogadnak vendéget? 

4. Dönthetnek-e a lakók arról, hogy kit engednek be a lakószobájukba? 

5. Biztosított-e a TL-ben az informális kapcsolatok ápolását támogató 
infokommunikációs eszköz? (min. 1) 

6. szabad 
mozgás 

1. Dönthetnek-e a lakók arról, hogy mikor hagyják el a TL-t, illetve, 
hogy mikor térnek vissza? 

2. Dönthetnek-e a lakók arról, hogy hova mennek el a TL-ből? 

3. Van-e a lakóknak kulcsa a TL-hez? 

4. Van-e a lakóknak kulcsa a lakószobájukhoz? 

7. 
munkavállalás 

1. Dönthetnek-e a lakók arról, hogy vállalnak e munkát? 

2. Dönthetnek-e a lakók arról, hogy milyen házimunkát vállalnak?  

8. pénzügyek 
intézése 

1. Dönthetnek-e a lakók arról, hogy ki kezeli a pénzüket? 

2. Dönthetnek-e a lakók arról, hogy mit vásárolnak a pénzükön?  

9. napirend 

1. Dönthetnek-e a lakók arról, hogy mikor kelnek fel és fekszenek le? 

2. Dönthetnek-e a lakók arról, hogy mikor fürdenek? 

3. Dönthetnek-e a lakók arról, hogy hogyan töltik el a szabadidejüket? 

10. személyes 
használati 
tárgyak 

1. Dönthetnek-e a lakók arról, hogy behoznak-e a TL-be személyes 
használati tárgyakat? 

2. Dönthetnek-e a lakók arról, hogy milyen személyes használati 
tárgyakat hoznak be a TL-be? 

11. állattartás 1. Van-e lehetősége a lakóknak állattartásra? 

 

Lakhatás 
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Az I. dimenzió tehát a lakhatás, ami a hol és kivel aldimenziókra bomlik, tekintve, hogy a 

CRPD 19. cikk a) pontja rögzíti a fogyatékos emberek jogát a szabad lakóhely és lakótárs 

megválasztására és a jogot a közösségben való élethez. A hol aldimenzió esetében tehát 

fontos mérhetővé tenni, hogy a lakóhely megfelel-e az adott társadalomban átlagosnak 

számító lakhatási formának, illeszkedik-e a környezetébe és nem különül-e el térben attól. 

Térben elkülönülhet egy lakóhely többek között azáltal, hogy külterületen található, míg a 

helyi közösség lakóingatlanai jellemzően belterületen találhatóak. Ahogy korábban 

említettem, a külterületi elhelyezkedés a tartós bentlakásos intézmények 19%-a esetében 

jellemző. (KSH, Népszámlálás 2001) De elkülönülhet úgy is a lakóhely, hogy egy adott 

területen pl. utcában, emeletes házban csak azonos társadalmi helyzetű személyek, jelen 

esetben dominánsan vagy kizárólag fogyatékos személyek élnek. Ugyanakkor akkor is 

elkülönülhet egy lakhatási forma, ha belterületen és lakott környezetben található, de 

méretéből és az együtt elő személyek adott társadalomban átlagon felülinek számító 

létszámából adódóan nem illeszkedik a környezetébe. Erre szolgálhatnak például a 

lakókörnyezetbe integrált nagy létszámú tartós bentlakásos intézmények, hiszen ezekben az 

intézményekben az együtt élő személyek száma meghaladja a Magyarországon jellemző egy 

háztartásban együtt élő személyek számát. Hiszen 2011-ben a háztartások 93,4%-ában élt 

együtt négy vagy annál kevesebb személy. Ebből adódóan véleményem szerint a 

legideálisabb és a mai magyar társadalom háztartás szerkezetébe leginkább illeszkedő 

támogatott lakhatási méret az 1-6 fős lakhatás. (KSH, Népszámlálás 2011) Ezzel szemben 

kiváltás keretében a Szociális törvény szerint maximum 50 fős támogatott lakhatás is 

létrehozható, ami az előbbi adat fényében illeszkedik az országban jellemző háztartás 

mérethez. A 2001-es Népszámlálás adatai szerint a fogyatékos személyek bentlakásos 

intézményeinek csupán 15%-a működött 20-nál kevesebb férőhellyel és 48-a 100-nál több 

férőhellyel működött. (KSH, Népszámlálás 2001)  

Az egy lakószobában együtt élő személyek száma pedig azért informatív, mivel 

Magyarországon egy lakás akkor nem tekinthető zsúfoltnak, ha a szobánkénti laksűrűség nem 

haladja meg a két főt. (KSH, 2016) Nagy létszámú bentlakásos szociális intézményekben a 

szobánkénti laksűrűség számos esetben meghaladja a két főt.  

A kivel aldimenzió a fogyatékos személy szabad lakótársválasztáshoz való jogának 

megvalósulását méri. Utóbbi teljesülése megállapítható direkt módon abból, hogy a 

személynek van-e lehetősége megválasztani a lakótársait, illetve szobatársait/szobatársát. 

Illetve indirekt módon is mérető, azáltal, hogy jellemző-e, hogy azonos fogyatékossági 
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csoportba tartozó vagy azonos mértékű fogyatékossági kategóriába eső személyek élnek  

együtt, hiszen ilyenkor felmerülhet annak a gyanúja, hogy külső kényszer alakította így a 

körülményeket és nem a fogyatékos személyek igénye. Például, ha egy támogatott 

lakhatásban koncentrálódnak a magas támogatási szükségletű fogyatékos személyek. Ilyen 

jellegű működésre, tehát támogatási szükséglet mentén történő és nem lakói igények mentén 

történő lakóközösség kialakítására utalhat az is, ha egy személy állapotromlása esetén 

jellemző egy másik lakhatási formába való átkerülés. Ilyen működés esetén egy adott 

lakhatáshoz és nem egy adott személyhez kapcsolódik a szolgáltatás. Utóbbi esetben ugyanis 

a felmerülő igények mentén változna a támogatás intenzitása. Utóbbi jelenségről írnak Leff és 

munkatársai (2007) is, amikor nem a személy meglévő környezetében és kapcsolati hálójában 

maradva kapja meg az átmenetileg szükséges támogatást, hanem más típusú lakhatási 

formába kerül. 

 

Szolgáltatások 

A szolgáltatások dimenzió is két aldimenzióra bomlik, a közösségi támogató 

szolgáltatásokra és a közösségi szolgáltatásokra. Ezek a CRPD 19. b) és c) pontjaira 

reflektálnak, amelyek szerint a fogyatékos személyeknek joga van egyrészt többféle 

szolgáltatáshoz, amelyek támogatják őket a közösségi életben és beilleszkedésben, másrészt a 

mindenki számára biztosított közösségi intézményekhez és szolgáltatásokhoz is. A közösségi 

támogató szolgáltatások vonatkozásában az ENSZ egyezmény és a CRPD Bizottság is 

hangsúlyozza a sokféleség és a választási lehetőség fontosságát. Illetve a Kiváltás útmutató 

kifejezetten a támogatott lakhatás vonatkozásában hangsúlyozza a lakhatást és az egyéb 

támogató szolgáltatást nyújtó szolgáltatók különbözésének, elkülönülésének fontosságát is. 

(EEG, 2012) A nagy intézményi működés jellemzője az, hogy minden szolgáltatás egy 

szolgáltató kezében összpontosul és a közösségi alapú működésé, hogy a fogyatékos személy 

többféle szolgáltató szolgáltatási kínálatából válogathat igényei és szükségletei mentén. Ezt 

hivatottak mérni azok a kérdések, amelyek arra vonatkoznak, hogy a lakók kizárólag a 

támogatott lakhatás szolgáltatójától vehetnek-e igénybe lakhatáson túli egyéb támogató 

szolgáltatásokat vagy sem. Valamint itt merül fel még annak a kérdése, hogy a kiváltás 

folytán kiköltöző fogyatékos személyek és a településen, magánháztartásban élő fogyatékos 

személyek számára hozzáférhetők-e ugyanazok a specializált, önálló életvitelt támogató 

szolgáltatások, vagy nem, és párhuzamos, egymástól elkülönülő szolgáltatások működése 
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figyelhető-e meg. Az egyéni igényekre szabott, illetve a csoportos megoldásokon alapuló 

szolgáltatást célozzák mérni azok a kérdések, amik a szolgáltatási elemek választható vagy 

kötelező jellegére vonatkoznak. Amennyiben például minden lakónak, minden hétköznap 

kötelező reggel bemennie a nappali szolgáltatásba, akkor csoportos megoldásról beszélhetünk. 

Ekkor tehát az intézményi kultúra fogalma szerint az egyéni igényeket felülírják a szervezeti 

működés szabályai. 

A közösségi szolgáltatásokhoz való hozzáférést három fő szolgáltatási területre, az 

egészségügyi ellátásra, a kulturális szolgáltatásokra és közösségi közlekedési szolgáltatásra 

fókuszálva méri a szempontrendszer. Bár sokkal több közszolgáltatási, mindennapi élet során 

érintett terület létezik, ahol ezt a FRA III. sz. anyag is részletezi. Ilyen területek többek között 

a foglalkoztatás, egészségügyi ellátás, hivatalos ügyintézés, árukhoz, szolgáltatásokhoz való 

hozzáférés, oktatás, közlekedés, lakhatás, szórakozás és szabadidős tevékenységek. Ezek 

közül a szempontrendszerben azokat emeltem ki, amelyek esetében a leginkább jellemző, 

hogy a nem fogyatékos társadalom közszolgáltatásaival párhuzamos, fogyatékos személyekre 

specializált szolgáltatásokat hoz létre a lakhatást nyújtó szociális szolgáltatás. Ennek kapcsán 

elsősorban a kiváltás első körében létrejött TL-ek működését mérő „TÁRS” projekt keretében 

lebonyolított kutatás interjúinak tapasztalataira támaszkodom.  Ennél az aldimenziónál is a 

közösségi támogató szolgáltatásokhoz hasonlóan a kérések mögött álló mögöttes nagy kérdés 

az, hogy a TL lakói számára ezek a szolgáltatások elkülönülten kerülnek-e megszervezésre 

vagy a lakók azokat a helyi lakosokkal azonos alapon tudják-e igénybe venni. A térbeli 

szegregáció, gettó fogalmának leírásánál Wacquant (2004) is hangsúlyozta az 

intézményekhez való hozzáférési különbségek problematikus voltát, hiszen a társadalmi 

részvétel fontos tereit jelentik ezek a szolgáltatások.  

Itt fontos azonban szót ejteni arról, hogy bár intézményes működésmód, ha a TL szolgáltatója 

a lakhatáson túl egyéb szolgáltatásokat is nyújt, de amennyiben a településen nincsenek 

elérhető szociális alapszolgáltatások a lakók támogatási szükségleteit kielégítendő, abban az 

esetben ez a működés mégis előnyösebb, mintha csak lakhatási szolgáltatást kapnának a 

lakók, pedig egyéb támogatásra is szükségük volna.  

 

Önrendelkezés 
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Az önrendelkezés dimenzió az intézményi kultúra fogalmának azon elemét hangsúlyozza, 

hogy a fogyatékos személynek nincs elegendő kontrollja az őt érintő kérdések felett és a lakók 

egyéni igényekeit felülírják a szervezeti igények. Így számos kérdés vonatkozik arra, hogy 

külső, szervezeti szinten adott szabályok alakítják-e a TL-ben élők mindennapi életét vagy 

lakóközösségek szintjén a lakók közösen alakítják ki az együttélésük közös, belső szabályait. 

Többek között ennek is függvénye az, hogy egy közösség otthona lesz a TL  vagy egy adott 

szabályok szerint működő intézmény. Hiszen, ha emberek otthonáról beszélünk, akkor az 

egyben az ő intim szférájuk terét is jelenti. Tehát ők dönthetnek róla például, hogy kit 

engednek be oda és mikor. Valamint ők dönthetik el, hogy személyes tárgyaikkal hogyan 

töltik meg a saját terüket. A dimenzióban tárgyalt aldimenziók meghatározásának alapjául 

szintén a „TÁRS” projekt kutatás interjúi szolgáltak alapul, mivel azokban ezek az 

önrendelkezéssel kapcsolatos dimenziók jelentek meg leghangsúlyosabban. 

Az önrendelkezés dimenzió a CRPD Bizottságnak a CRPD 19. Cikkéhez fűzött 

kommentárjának azon elemét is hangsúlyozza, hogy a fogyatékos személyeknek joguk van azt 

is megválasztani, hogy hogyan éljék az életüket. Itt felmerül az ún. normalizáció elve, tehát, 

hogy a fogyatékos személyek ugyanolyan életet élhessenek, mint a társadalom többi tagja és 

ehhez kapják meg a számukra szükséges támogatást. Például maguk dönthessék el, hogy 

mikor és mit esznek. Dönthessenek úgy, mint bárki más is, hogy „egészséges” életmódot 

folytatnak, de dönthessenek úgy is, hogy nem. Tehát ők maguk dönthessék el, hogy például 

élnek-e olyan élvezeti cikkekkel, mint amilyen a cigaretta vagy az alkohol.  Ennél a 

dimenziónál erőteljesen merül fel a fogyatékos személyek vonatkozásában a 

cselekvőképesség kérdése, aminek a vonatkozásában a CRPD 12. cikk világosan 

megfogalmazza, hogy a fogyatékos személyeket az élet minden területén ugyanazok a jogok 

és cselekvőképesség illeti meg, mint bármely más állampolgárt. Természetesen ez nem azt 

jelenti, hogy a fogyatékos személy, amennyiben szüksége van rá, nem kaphat adott döntései 

meghozatalában igénye szerint támogatást. Erről szólna ugyanis a támogatott döntéshozatal31 

lehetősége, ami nem jár együtt a személy cselekvőképességének a korlátozásával.  

 

 

                                                                 
31

 2013.évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről. „A gyámhatóság az egyes ügyei intézésében, döntései 

meghozatalában belátási képességének kisebb mértékű csökkenése miatt segítségre szoruló nagykorú számára, 
annak kérelmére - cselekvőképessége korlátozásának elkerülése érdekében - támogató kirendeléséről határoz.” 
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4.4.2. Szempontrendszer tesztelése dokumentumelemzéssel 

 

A kiváltás első körében érintett 6 intézménytől 2017. októberében igényeltem meg kutatási 

célból a szakmai program, házirend és három típusú 32  TL ház együttélési szabályzat 

dokumentumok rendelkezésemre bocsájtását. A megkeresett hat intézmény közül végül kettő 

bocsájtotta online a rendelkezésemre a kért dokumentumokat, illetve azok egy részét, így 

ezeket a dokumentumokat elemzem a fenti szempontrendszer alapján ebben a fejezetben. Egy 

intézmény csak offline engedélyezte volna a dokumentumokba való betekintést, amely 

lehetőséggel a földrajzi távolság miatt nem tudtam élni. Egy intézmény sajnos többszöri 

megkeresésemre sem reagált. Két intézmény esetében az eljárásrendjük szerint kitöltöttem a 

kutatási adatigénylő kérvényt, amit be is fogadtak, de ezt követően nem kaptam tőlük további 

visszajelzést többszöri megkeresés után sem.  

A két együttműködő szolgáltató közül az egyik pszicho-szociális fogyatékossággal élő 

személyek a másik fogyatékos személyek számára nyújt támogatott lakhatási szolgáltatást. A 

fogyatékos személyek támogatott lakhatása részéről a Szakmai tervet és a Házirendet, a 

pszicho-szociális fogyatékos személyek támogatott lakhatása részéről a Szakmai tervet, 

Házirendet és két 6 férőhelyesnél kisebb támogatott lakhatáshoz kapcsolódó Együttélési 

Szabályzatot volt módom elemezni.  

Jelen elemzés köre rendkívül korlátos a rendelkezésre álló elemezhető dokumentumok 

szűkössége okán. A támogatott lakhatás három formájának összevetésére a szempontrendszer 

által egyik fenntartó esetében sincs mód elemezhető Együttélési Szabályzatok hiányában. 

Illetve azonos célcsoportnak szolgáltató különböző fenntartók TL ház működtetésének  

összevetésére sincsen lehetőség, mivel minden célcsoport kapcsán csak egy fenntartótól 

állnak rendelkezésre elemezhető dokumentumok. Mivel a két fenntartó esetén a legtöbb 

elemezhető információ egy-egy 6 férőhelyesnél kisebb támogatott lakhatási forma kapcsán 

elérhető, ezért a szempontrendszer segítségével ezeket elemzem, majd vetem össze 

egymással. Illetve összehasonlítom a pszicho-szociális fogyatékos személyek számára 

támogatott lakhatást nyújtó szolgáltató két 6 férőhelyesnél kisebb lakhatási formáját.  

A rendelkezésemre bocsájtott dokumentumokból az látszik, hogy a TL fenntartók alapvetően 

a Szakmai tervben és a Házirendben egységesen, általánosságban szabályozzák a támogatott 

lakhatások működését. A lakhatás és a szolgáltatás dimenzió kérdéseire ezek a 

                                                                 
32

 6 férőhelyesnél kisebb, 7-12 férőhelyes, 13-50 férőhelyes támogatott lakhatási formák. 
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dokumentumok szolgáltak jellemzően válaszokkal. Az önrendelkezés dimenzió kérdéseire a 

Házirendben és az Együttélési Szabályzatban voltak megtalálhatóak a válaszok. Ebből 

következik, hogy a fogyatékos személyek támogatott lakhatásai esetében az Együttélé si 

Szabályzatok hiányából adódóan több önrendelkezési dimenzióba tartozó kérdésre nem volt 

megtalálható a válasz.  

 

Pszicho-szociális fogyatékos személyek támogatott lakhatása  

A támogatott lakhatás belterületen, lakott, családi házas övezetben található kertes ház. Nem 

található a szomszédságában sem másik támogatott lakhatási szolgáltatás, sem bentlakásos 

szociális intézmény. A TL fizikailag akadálymentesített. Tehát a hol aldimenzióban nagyon 

jól teljesít a szolgáltatás, hiszen a fizikai környezetébe illeszkedik. 

A TL négy személyes, ami megfelel a magyar társadalom egy háztartásban együtt élő 

személyek jellemző számának. A házban két pár él együtt, akik igényük mentén költözhettek 

össze és két fős szobákban élnek. Viszont elmondható, hogy a házban együtt é lő személyek 

támogatási szükséglete azonos, mindannyian alacsony támogatási szükségletűek, így az 

sejthető, hogy a szobatárs megválasztására volt ráhatásuk a lakóknak, de a lakótársak 

személyére nem feltétlenül.  

A szolgáltatások közül a közösségi támogató szolgáltatások kapcsán az látható, hogy a TL-

hez kapcsolódik szolgáltató központ és a lakhatáson túl a lakhatás fenntartója biztosít egyéb 

támogató szolgáltatásokat is. Ez alapján tehát az EEG (2012) TL meghatározásának nem felel 

meg ez a szolgáltatás. Ez a működésmód növeli az intézeti kultúra kialakulásának kockázatát. 

A szolgáltatásokról elmondható, hogy vannak bennük szabadon választható elemek, 

amelyeket a lakók gondozási szükségletük alapján kapnak. Arra vonatkozó információ nem 

volt az elemzett dokumentumokban megtalálható, hogy a TL nem lakhatási szolgáltatásai a 

településen élő fogyatékos személyek számára nyitottak-e, illetve, hogy a TL lakói igénybe 

vehetik-e a településen elérhető szociális alapszolgáltatásokat. Valamint arra vonatkozó 

információ sem volt megtalálható, hogy a TL-ben biztosított-e a 24 órás felügyelet.  

A közösségi szolgáltatások közül az egészségügyi alap és szakellátás kapcsán támogatási 

szükséglet mentén dől el, hogy egy lakó az elkülönített, a nappali szolgáltató központban 

megszervezett szolgáltatást veheti igénybe vagy a települési lakosok számára is hozzáférhető 

szolgáltatást. A vizsgált házban élő személyek, mivel alacsony támogatási szükségletűek, 
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ezért igénybe vehetik a közösségi egészségügyi ellátást. A kulturális intézmények 

szolgáltatásai kapcsán hasonló a helyzet. A TL fenntartó a nappali szolgáltatás keretében 

biztosít szabadidős és kulturális program lehetőséget elkülönült módon, de a TL társadalmi 

részvételt segítő szolgáltatása keretében támogatja a lakók települési kulturális programokról 

való tájékozódását és helyszínre történő eljutását is. A közösségi közlekedés hozzáférhető a 

TL lakói számára, de a fenntartó rendelkezik „intézményi autóval”, amit a mozgásukban 

korlátozott lakók szállítására használnak. Tehát a közösségi szolgáltatások kapcsán az látható, 

hogy támogatási szükséglet függvénye alapvetően, hogy egy lakó elkülönült vagy a település 

lakosai számára is hozzáférhető szolgáltatásokat tudja használni. Ezek a párhuzamos, TL 

fenntartó által nyújtott szolgáltatások növelik az intézményi kultúra kialakulásának 

kockázatát. 

Az önrendelkezés dimenzióban az együttélési szabályok kapcsán elmondható, hogy 

beköltözéskor a lakókat tájékoztatni kell az együttélés szabályairól és a házirendben szereplő 

tartalmakat a lakóknak jóvá kell hagyniuk. Az nem derül ki ebből, hogy a lakóknak van-e 

lehetőségük alakítani az együttélési szabályokat, hiszen a házirend szabályainak jóváhagyása 

megtörténhet úgy, hogy a lakók erről egyeztetnek és van lehetőségük módosítani a 

szabályokon, de úgy is, hogy a beköltözés feltétele, hogy a lakó pusztán aláírja a házirendet.  

Az étkezés, ital fogyasztás kapcsán az együttélési szabályok alapján a vacsora sztenderden 

közös, és ehhez kapcsolódik egy közös esti átbeszélése a napnak. Ezen túlmenően a lakók 

maguk döntenek róla, hogy mikor étkeznek és hogy főznek-e. Arra vonatkozó információ a 

szabályozó dokumentumokban nem volt megtalálható, hogy fogyasztott ételekkel, italokkal 

szemben volna-e valamilyen korlátozó szabály. A dohányzás nem tilos a lakók számára, az 

arra kijelölt helyen, a kertben lehetőségük van dohányozni. Az orvos által előírt 

gyógyszerszedés viszont kötelező a lakók számára. Erről nem dönthetnek szabadon a lakók, 

ami egy intézményes működés.  

A lakók fogadhatnak vendéget a közös helyiségekben, amennyiben az ellen a lakótársaknak 

nincs ellenvetése, illetve a lakószobájukban is a lakótársuk – jelen esetben a párjuk – 

hozzájárulásával. A lakóknak a saját lakószobájukhoz saját kulcsuk van. Azonban nem csak a 

TL házban lakók rendelkeznek a felett, hogy ki léphet be a TL házba, hanem a lakók 

esetfelelőse is. Tehát a lakók intim szférája részben tiszteletben van tartva és van kontrolljuk 

afelett, hogy kit engednek be a személyes terükbe, viszont ez nem teljes körű, mivel a segítő 

is beleszólási joggal bír. A vendégfogadás ideje korlátozására nem található vonatkozó 
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szabály. A lakók informális kapcsolatainak ápolását támogatandó a házban van internet 

hozzáférés. Tehát a vendégfogadás és a kapcsolatok ápolása többé-kevésbé szabadon zajlik.  

A TL házhoz a lakóknak van saját kulcsuk, tehát szabadon elhagyhatják azt és 

visszatérhetnek. A 24 órát meg nem haladó eltávozás esetén a házban tartózkodó lakótársnak 

kell szólni, hogy hova megy a személy és megközelítőleg mikor jön majd vissza. 24 órát 

meghaladó eltávozás esetén a szolgáltatót is tájékoztatni kell a távollét céljáról, és a 

visszatérés tervezett időpontjáról. Fontos, hogy tájékoztatási kötelezettség van és nem 

engedélykérési, és csak a 24 órát meghaladó távollét esetén kell a szolgáltatót bevonni.  

 A lakók dönthetnek arról, hogy vállalnak-e munkát. Védett foglalkoztatási lehetőséget a TL 

szolgáltatója is biztosít. A házimunka megosztásának rendjét a lakóközösség maga alakíthatja 

és alakítja ki. 

A lakó, illetve gondnoka, amennyiben gondnokság alá van helyezve, kérheti a lakó pénzének 

személyes letétbe történő elhelyezését. Egyéb pénzügyek kezelésre vonatkozó szabály nem 

található.  

A lakók dönthetnek arról, hogy mikor kelnek és mikor fekszenek le. A szabadidejük eltöltése 

felett is ők rendelkeznek. Ezzel szemben a fürdés idejére vonatkozólag konkrét szabály van a 

TL-ben, ami szerint mindig este kell a lakóknak fürdeniük. Ez egy intézményes jellegű 

szabály szemben az előbbi napirendhez kapcsolódó megengedő szabályokkal. Hasonló 

ellentmondás látható a személyes használati tárgyak kapcsán. A lakók tarthatják a személyes 

használati tárgyaikat a TL-ben, de szúró vágó eszköz nem lehet a lakóknál. Utóbbi is egy 

intézményes szabály. Viszont a lakóknak van lehetőségük állatot tartani.  

Összességében elmondható, hogy a lakhatási dimenzióban a vizsgált TL jó eredményt ért el. 

A közösségi támogató szolgáltatások kapcsán intézményes működés, hogy a TL szolgáltatója 

nem csak lakhatást, hanem egyéb támogató szolgáltatásokat is nyújt. A közösségi 

szolgáltatások a vizsgált TL lakói számára hozzáférhetők. Az önrendelkezés dimenziójában a 

közösségi és az intézményes működést jelző szabályok vegyesen voltak megtalálhatók. 

 

Fogyatékos személyek támogatott lakhatása  

A TL belterületen, lakott övezetben található, aminek nincs a szomszédjában sem másik TL, 

sem bentlakásos intézmény. Az együtt élő személyek száma 6 fő. A TL akadálymentesített. A 
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TL ház tehát sem az együtt élő személyek számában, sem elhelyezkedésében nem különül el a 

településtől. 

A szobatárs megválasztására van módjuk a lakóknak. Például élettársak, házastársak számára 

kérésük mentén biztosított a közös szobában történő elhelyezés. Viszont a lakóközösségek 

kialakítása elsősorban a lakók egészségügyi állapota mentén történik. Tehát alapvetően 

támogatási szükséglet mentén homogén a TL ház, ami intézményes működésmód.  

A közösségi támogató szolgáltatások vonatkozásában a TL szolgáltatója rendelkezik 

szolgáltató központtal, így nem csak lakhatást, hanem más támogató szolgáltatásokat is 

biztosít a lakóknak, ami intézményes működés. Arról a szabályozókban nincs információ, 

hogy ezek a szolgáltatások a település lakossága számára nyitottak-e. A TL étkeztetési 

szolgáltatást nem biztosít, így azt külső szolgáltatótól vásárolják meg. Tehát nem kizárólag a 

TL fenntartó szolgáltatásai elérhetőek a lakók számára. A TL-ben jogszabály szerint is és 

szakmai program szerint is kötelező szolgáltatások a lakhatás, az esetvitel és a kísérő 

támogatás. Viszont a lakók egyéni szolgáltatási terve, és gondozási szükséglete alapján dől el, 

hogy ezen túlmenően milyen szolgáltatásokban részesülnek. Intézményes működés még, hogy 

a lakókat egészségügyi állapotromlás esetén áthelyezik másik magasabb támogatási 

szükségletű személyekre specializált lakhatási formába (lakócentrum). Viszont a szakmai 

program szerint csak szükséglet esetén biztosított az éjszakai szakember jelenlét a TL-ben. 

A közösségi szolgáltatások kapcsán a legtöbb kérdésre nem volt megtalálható a válasz a 

vizsgált dokumentumokban. A szakmai program alapján a lakók igénybe vehetik a helyi 

egészségügyi alap- és szakellátást, és nincs arra nézve információ, hogy volna a lakóknak 

külön megszervezett ilyen jellegű szolgáltatás. A kulturális szolgáltatások kapcsán tudható, 

hogy a TL szolgáltató szervez szabadidős programokat a lakók számára, ami tehát 

párhuzamos szolgáltatásnak tekinthető.  

A lakókat beköltözésnél tájékoztatni kell az együttélés szabályairól, amely szabályokra a 

lakók ráhatással bírnak. Utóbbi információ azonban részben megkérdőjeleződik annak 

fényében, hogy a TL-ek belső szabályai jellemzően egységesek néhány kivételtől eltekintve, 

amiben a lakóközösségek maguk határozhatnak. A házimunka megosztás kapcsán például a 

lakóközösségek maguk dönthetnek.  

Az étkezés vonatkozásában nem található szabály, de a szeszes ital fogyasztása tilos. 

Dohányozni viszont lehet, az arra kijelölt helyen. A gyógyszer szedés kapcsán nem található 
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információ, csak az, hogy a lakók nem tarthatják maguknál a gyógyszerüket. Azt a dolgozók 

elzárt helyen tartják. Utóbbi egy intézményes működésmód.  

A vendégek fogadása kapcsán több megkötés is látható. Van a TL házban látogatási idő (14-

19 óra), amitől dolgozóval történő egyeztetés nyomán el lehet térni. Bár az egy szobában élők 

és az együtt élő közösség dönthet róla, hogy kik mehetnek be a házba, de ebbe a segítőnek is 

beleszólása van. A dolgozóknak a látogatókhoz kapcsolódóan adminisztratív feladataik is 

vannak. A vendégeknek érkezéskor a jelen lévő dolgozónál be kell jelentkezniük, amit a 

segítő feljegyez. Az informális kapcsolatok ápolása céljából a TL házhoz kapcsolódóan van 

mobiltelefon, de ez mindig az ott tartózkodó dolgozónál van, ami korlátozza a 

telefonhasználatot. Tehát itt az intézményes és a közösségi jellemzők keveredését láthatjuk, 

amik között az intézményesek vannak túlsúlyban.  

A TL-hez nem egyértelmű, hogy a lakók rendelkeznek-e kulccsal. A házirend szerint a 

kulcsok használatának rendjéről a lakóközösség dönt. A házból való eltávozás és visszatérés 

rendje szabályozott. 24 órát meg nem haladó esetben a lakónak jeleznie kell a segítő felé az 

eltávozás célját és a visszaérkezés várható időpontját. Ebben a lakó a kezelőorvos javaslatára 

korlátozható, ha önmagát és másokat veszélyeztető állapotban van. Cselekvőképességében 

teljesen korlátozott lakó csak akkor hagyhatja el a TL-t, ha pszichés, mentális és szomatikus 

állapota lehetővé teszi. Ilyenkor jellemzően számára segítő általi kísérés biztosított. 24 órát 

meghaladó távollét esetén az eltávozási szándékot az igazgatónak kell jelezni és ki kell kérni a 

pszichiáter szakorvos véleményét is. Cselekvőképességében részlegesen korlátozott személy 

gondnok írásbeli engedélyével távozhat el. Cselekvőképességében teljesen korlátozott 

személy esetén gondnok írásbeli felelősségvállalása esetén. Utóbbiak erőteljesen intézményes 

működést jelző szabályok.  

A lakóknak lehetőségük van segítséget kérni a pénzkezelésben és a zsebpénz beosztásában, 

valamint az szolgáltató pénztárában letétbe lehet helyezni készpénzt.  

A lakók napirendje kapcsán az látszik, hogy a felkelés, lefekvés vonatkozásában nem 

található írott szabály, de a fürdés esténként kötelező. A szabadidő eltöltése kapcsán a TL 

szolgáltató biztosít többféle foglalkozást és támogatja külső szolgáltatások igénybevételét is.  

A lakók személyes tárgyaikat bevihetik a TL-be, de a birtokolható tárgyak köre pszichiáter 

szakorvos szakmai javaslata alapján korlátozható. Illetve a lakók nem birtokolhatnak szúró-
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vágó eszközöket. Háziállat tartására viszont lehetőség van, de csak az igazgatóval történő 

egyeztetés nyomán. Utóbbi hierarchikus, intézményes működést jelez.  

Mindent egybe vetve az látható a vizsgált fogyatékos személyek támogatott lakhatási 

szolgáltatása kapcsán, hogy a lakhatási dimenzióban többnyire jól teljesített. A szolgáltatási 

dimenzióban látható, hogy a TL szolgáltatója nyújtja a lakhatáson túli egyéb támogató 

szolgáltatások többségét, amik viszont a lakók egyéni ellátási szükségletei alapján alakulnak. 

Az önrendelkezés dimenzióban jellemzőek a hierarchikus, intézményes működésre utaló 

szabályok. 

 

A két támogatott lakhatási szolgáltatás összehasonlító elemzése  

A lakhatási dimenzió  fizikai elhelyezkedés aldimenziójában mind a két elemzett TL jól 

teljesített, hiszen településbe integrált az elhelyezkedésük. A lakhatás dimenzió együtt élő 

személyek aldimenziójában már kevésbé teljesítettek jól a TL-ek. Látható volt, hogy bár a 

férőhelyszámok kicsik, a lakóközösségek elsősorban támogatási szükségletük mentén és nem 

a lakók igényei mentén kerültek egy háztartásba. Erre ráerősít az is, hogy az egyik vizsgált TL 

ház esetében egészségügyi állapot romlás esetén a lakó áthelyezésre kerül a lakócentrumba. 

Csak az egyik fenntartó esetében volt megtalálható arra nézve információ, hogy új lakó 

felvételekor az egyénnek a szabad férőhelyeket figyelembe véve van lehetősége 

megválasztani a szobatársát, illetve, hogy élettársak/házastársak esetén kérésükre biztosítandó 

az egy szobában történő elhelyezés.  

A szolgáltatási dimenzióban a közösségi támogató szolgáltatások  aldimenzióban mind a két 

TL ház esetében a fenntartó dominánsan belső erőforrások felhasználásával, szolgáltató 

központ működtetésével elégíti ki a lakók felmerülő támogatási szükségleteit. A lakók nem 

vesznek igénybe külsős szolgáltatóktól szociális alapszolgáltatásokat. Tehát a lakhatás és az 

egyéb szolgáltatások fenntartó szintjén nem válnak szét egymástól, ami az intézményi 

működést erősíti. Az egyik fenntartó az étkeztetést külső piaci szolgáltató bevonásával 

szervezi meg, de csoportos módon minden lakó számára egységesen. Arra nézve, hogy a 

szolgáltató által nyújtott lakhatáson túlmutató szolgáltatások nyitottak e külső felhasználók 

részére nem volt megtalálható információ a dokumentumokban. Viszont a jogi szabályozással 

összhangban (1993. évi III. tv) a támogatott lakhatásokban vannak a szükségletek alapján, 

szabadon választható szolgáltatások, ami az egyénre szabott szolgáltatás irányába mutat. Arra 
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vonatkozólag, hogy a lakóknak van-e lehetőségük a segítőjüket kiválasztani nem volt 

megtalálható információ a dokumentumokban. Arra nézve, hogy a TL házakban 24 órás 

szakember jelenlét van-e explicit információ nem volt megtalálható a dokumentumokban. Az 

implicit információk alapján – szükséglet esetén biztosítható éjszakára kísérő támogatói 

jelenlét, diszpécser szolgálat működik, amit a lakók probléma esetén hívhatnak – az sejthető, 

hogy a vizsgált TL-ekben nincs jelen 24 órában szakember.  

A közösségi szolgáltatások aldimenzióban alapvetően mindkét TL esetében az volt látható, 

hogy hozzáférhetők az egészségügyi, és kulturális szolgáltatások a lakók számára. A 

fogyatékos személyek TL háza kapcsán nem volt megtalálható arra nézve információ, ho gy 

elkülönülten a célcsoportnak szervez-e egészségügyi szolgáltatást a szolgáltató. A közlekedés 

vonatkozásában ennél a szolgáltatónál egyáltalán nem volt fellelhető adat. Kulturális 

szolgáltatás mindkét TL esetén külön is megszervezésre kerül. A pszicho-szociális fogyatékos 

személyek TL háza kapcsán minden szempontrendszer keretében vizsgált közösségi 

szolgáltatás esetében látható volt a komplex szükséglet felmérés alapján történő 

differenciálás. Tehát elérhetőek a lakók számára a közösségi szolgáltatások, ezek 

igénybevételében támogatást is kapnak a szolgáltatótól, viszont külön, kifejezetten a 

célcsoport számára is megszervezésre kerülnek. Pl. a szolgáltató központban található orvosi 

rendelő, van „intézményi autó” a mozgásukban korlátozott személyek szállítására. Tehát 

magasabb támogatási szükségletű lakók esetében jellemző a szolgáltatások elkülönült 

megszervezése, esetükben nagyobb az intézményi kultúra kialakulásának a kockázata.  

Az Önrendelkezés dimenzió vonatkozásában a fogyatékos személyek TL háza esetében a 

kérdések közel 50%-ára nem volt megtalálható a válasz, vélhetőleg az Együttélési 

szabályzatok hiányában. A pszicho-szociális fogyatékos személyek támogatott lakhatása 

esetében a kérdések 18%-ára nem volt fellelhető a válasz. Ebben a dimenzióban volt a 

tapasztalható a leginkább az információ hiány a vizsgált dokumentumokban. Minél több 

megkötés, korlátozás látható az egyes aldimenziókban, annál inkább kialakul a 

szolgáltatásban az intézményi kultúra.  

Mind két TL esetében a házirendben és az együtté lési szabályzatban szerepel, hogy annak 

tartalma a lakók jóváhagyásával készült, a lakóknak van beleszólásuk ezeknek a 

dokumentumoknak a kialakításába. Explicit tiltás a TL-ben történő alkohol fogyasztás 

kapcsán a fogyatékos személyek esetében volt megtalálható. A dohányzás mind a két vizsgált 

TL-ben az arra kijelölt helyen megengedett volt. A pszico-szociális fogyatékos személyek TL 
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háza esetében kötelező az orvos által előírt gyógyszerek bevétele. A fogyatékos személyek TL 

háza esetében a gyógyszer veszélyeztető tárgynak minősül, így a dolgozók által elzárt helyen 

kell tartani, így csoportos megoldás érvényesül. Az informális kapcsolatok ápolásának, 

vendégek fogadásának lehetősége minkét TL dokumentumaiban megjelenik. A fogyatékos 

személyek TL házában ez szigorúbb szabályozás alá esik. Van meghatározott látogatási idő, 

illetve a látogatónak a házban tartózkodó szakembernél érkezéskor és távozáskor le kell 

jelentkeznie és a dolgozó erről feljegyzést készít. A pszicho-szociális fogyatékos személyek 

TL-je esetén ilyen megkötés nincs. Mindkét TL esetében a vendégek személye kapcsán 

található szabály. Azok a személyek mehetnek be a TL-ekbe, akikkel szemben a 

lakótársaknak, az esetfelelősnek nincs ellenvetése és nincs érvényben velük szemben 

hivatalos távoltartás. Lakószobába csak azok a személyek léphetnek be, akiket a szobában 

élők beengednek. A pszicho-szociális fogyatékos személyek TL-jében a lakóknak van kulcsuk 

is a szobájukhoz. Mind a két TL-ben rendelkezésre állt egy féle infokommunikációs eszköz az 

informális kapcsolatok ápolására. A pszicho-szociális fogyatékos személyek TL-jében 

biztosított a lakók számára internet hozzáférés. A fogyatékos személyek TL-jében a házhoz 

tartozik egy mobil telefon, ami a műszakban lévő dolgozónál található, amin keresztül a lakók 

elérhetőek. Utóbbi egy korlátozottabb, egyoldalúbb kapcsolattartást tesz lehetővé, míg előbbi 

szabadabb kommunikációt enged meg. A TL ház elhagyása is szigorúbb szabályozás alá esik 

a fogyatékos személyek TL házában. A szolgáltatók különbséget tesznek a 24 órát meg nem 

haladó és meghaladó távollétek között. A pszicho-szociális fogyatékos személyek TL-jében 

24 óránál kevesebb távollét esetében a házban tartózkodó lakótársaknak szükséges jelezni 

arról, hogy a személy hova megy és megközelítőleg mikor ér vissza. 24 órát meghaladó 

eltávozás esetében a diszpécser szolgálatot vagy a kísérő-támogatót kell tájékoztatni az 

eltávozás céljáról és a visszatérés tervezett időpontjáról. A fogyatékos személyek TL háza 

esetében differenciálás látható a lakók között a gondnokságuk mértéke mentén. 24 óránál 

rövidebb távollét szándékát, célját, a visszatérés időpontját a személyzetnek kell jelezni. 

Ebben a lakók korlátozhatóak a háziorvos szakmai véleménye alapján, ha önmagukra vagy 

másokra nézve veszélyeztető állapotban vannak. Cselekvőképességében teljesen korlátozott 

lakó csak akkor hagyhatja el a TL házat, ha pszichés, mentális és szomatikus állapota lehetővé 

teszi. Ilyenkor jellemzően számára kísérés biztosított. 24 óránál hosszabb távollét esetében a 

szándékot az igazgatónak kell jelezni, illetve ki kell kérni a pszichiáter szakorvos véleményét. 

Cselekvőképességében részlegesen korlátozott személy a gondnok írásbeli engedélyével 

távozhat el 24 óránál hosszabb időre, cselekvőképességében teljesen korlátozott személy a 

gondnok írásbeli felelősségvállalása esetén. A pszicho-szociális fogyatékos személyek TL 
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háza esetében a lakók rendelkeznek kulccsal a házhoz, a fogyatékos személyek TL háza 

esetében a kulcsok használatának szabályait a lakóközösségek alakítják ki, a házirend ezt az ő 

hatókörükbe delegálja. A háztartási munkák elvégzésének feladatát a TL házakban a 

szolgáltatók az ott lakók feladatának tekintik, kivéve, ha egészségügyi állapotukból adódóan 

nem tudják ellátni ezt a feladatot. A házon belüli házimunka megosztását a lakóközösségek 

alakítják ki. A pénzügyek kapcsán mindkét TL esetében lehetőség van a lakók készpénzének 

letétbe helyezésére, a pénzkezelésben a fogyatékos személyek TL házában lehetőség van a 

dolgozóktól támogatás igénylésére. Annak vonatkozásában, hogy a lakók mire költhetik a 

pénzüket nem található szabály. A lakók napirendjének kialakítása kapcsán a fogyatékos 

személyek TL háza vonatkozásában nem volt megtalálható információ. A pszicho-szociális 

fogyatékos személyek TL háza esetében azonban a napirendet az igénybevett szolgáltatások 

strukturálják. A lakók szabadidejének eltöltése vonatkozásában egyik TL-ben sem található 

szabály, viszont a szolgáltatók szerveznek szabadidős tevékenységeket a lakók számára, 

amelyeken lehetőség van a részvételre. Személyes használati tárgyak TL házba való bevitelére 

mindkét házban van joga a lakóknak, viszont ennek vannak keretei. Veszélyeztetőnek 

minősülő tárgyat egyik házba sincs mód bevinni. Illetve a fogyatékos személyek TL háza 

esetén szabály, hogy pszichiáter szakorvos javaslatára egyéni szinten a személyes használati 

tárgyak köre korlátozható. Háziállat tartására mind a két házban nyílik lehetőség. A pszicho-

szociális fogyatékos személyek TL háza esetében ez abból látható, hogy az Együttélési 

szabályzatban megtalálhatók a kutyatartáshoz kapcsolódó feladatok. A fogyatékos személyek 

TL háza esetében csak igazgatói jóváhagyás esetén tartható háziállat. Összességében 

elmondható, hogy a fogyatékos személyek TL háza esetében több és szigorúbb szabály volt 

fellelhető, amelyek a lakók önrendelkezését korlátozzák, így ott nagyobb az intézményi 

kultúra kialakulásának kockázata.  

A pszicho-szociális fogyatékos személyek 2 db 6 férőhelyesnél kisebb TL házának működését 

is összevetettem a szempontrendszer segítségével.  Alapjaiban véve teljesen egyforma 

eredményt hoztak minden dimenzió tekintetében, hiszen, ahogy korábban említettem, a 

működésüket alapvetően a mindkettőre vonatkozó Szakmai Program és Házirend 

szabályozza. Az együttélési szabályzataik között is csupán apróbb különbségek voltak 

láthatók, de azok alapján érzékelhető volt egy bizonyos mértékű lakóközösségre szabottság. 

Például az Együttélési szabályzat alapján látható volt, hogy az egyik házban tartanak kutyát a 

másikban nem, illetve, hogy az egyik házban férfiak és nők is élnek, mivel az egyes ház körüli 

munkák nemek szerint differenciálva vannak.  
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A szempontrendszer alapvetően tehát az erősségek és gyengeségek, a közösségi alapú 

működést erősítő és az intézményi működést erősítő tényezők feltérképezésére ad módot. A 

szempontrendszer, amennyiben dokumentum elemzés alapján kerül használatra, úgy az 

eredményeit fontos kritikailag vizsgálni, mivel a szolgáltatások leírt szabályai pozitív 

irányban torzíthatnak a gyakorlati megvalósítás valóságához képest.  

Egy működő TL esetében az épület fizikai elhelyezkedése egzakt, csak nagy erőforrások 

bevonásával módosítható. Alakítható tényező viszont a lakóközösségek kialakításának 

hogyanja, a szolgáltatások megszervezésének módja és a lakók önrendelkezésének 

dimenziójába sorolt kérdések köre. Ezek mind fejleszthető területek az egyes szolgáltatások 

vonatkozásában is. Fontos azonban leírni, hogy a szolgáltatásszervezés és a lakók 

önrendelkezésének kérdése nagyban függ a jogi szabályozástól is.  

Az első körös kiváltásban résztvevő szolgáltatók többek között azért hoztak létre szolgáltató 

központokat, mert a TIOP 3.4.1. pályázati kiírás ezt lehetővé tette és financiális forrásokat 

kapcsolt hozzá, illetve mert nem volt elérhető a településeken a kiváltott férőhely 

szükségleteit lefedő szociális alapszolgáltatási kapacitás. A lakók önrendelkezésének TL-en 

belüli szigorúbb szabályozása irányába hat a fogyatékos személyek cselekvőképességének 

korlátozását lehetővé tevő Polgári Törvénykönyv.  Illetve az, hogy a TL alapvetően egy 

nyitott szolgáltatás, de nem tisztázott, hogy pontosan meddig terjed a lakók, a gondnokok és a 

TL-ben dolgozók felelőssége. Ebből a bizonytalanságból adódóan a dolgozók a 

biztonságosabb, de a lakókat erőteljesebben korlátozó megoldások irányába mehetnek el. 

(Nagy-Kondor-Panyik-Riz-Sziklai, 2017) 
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4.4.3. Dokumentumelemzés eredményeinek összevetése egy támogatott lakhatás 

kimeneteit vizsgáló kutatás eredményeivel 

 

2016-2017-ben az FSZK Nonprofit Kft. TÁRS projekt keretében a kutatási munkacsoport a 

kiváltás első körében az érintett intézmények bevonásával kvalitatív kutatást készített. A 

kutatási munkacsoport munkatársaként én is részt vettem a kutatás adatfelvételé nek 

előkészítésében, az adatfelvételben és az adatelemzésben is. A kutatás eredményei a kutató 

társaimmal közös szellemi termékünk.  

A kutatás célja a kiváltás első körében született tapasztalatok, tanulságok becsatornázása volt 

a kiváltási folyamatba. A kutatás keretében intézményvezetői és dolgozói interjúk, félig 

strukturált interjúk, valamint lakói fókuszcsoportos interjúk készültek.  

Ebben a fejezetben összevetem a szempontrendszer által hozott eredményeket a kutatás 

keretében ugyanazon szolgáltatók vizsgálatával szerzett eredményekkel, így tesztelve a 

szempontrendszert. Amennyiben jól mér a szempontrendszer, akkor az első körös kutatással 

egybevágó eredményt fog hozni.  

 

Pszicho-szociális fogyatékos személyek TL szolgáltatása  

A pszicho-szociális fogyatékos személyek TL hálózata esetében a lakhatás i formák térbeli 

elhelyezkedését a pályázat kiírás keretezte. Előírta, hogy a TL házak belterületen, minél 

nagyobb földrajzi területen elszórtan kell, hogy elhelyezkedjenek valamint azt is, hogy nem 

lehetnek egymással szomszédos telken. A pályázati kiírás az egy utcában elhelyezhető TL-ek 

százalékos arányát is maximalizálta. A szolgáltató létrehozott TL házai településbe 

integráltak, egyedül a lakócentrumról mondható el, hogy nem illeszkedik a környezetébe az 

épület nagy méretei miatt. Leginkább a vásárolt ingatlanok felújításával létrejött TL házak 

simulnak bele a települési környezetbe. A szolgáltató három típusú lakhatási formát hozott 

létre. Egy lakócentrumot és több maximum 12 férőhelyes és maximum 6 férőhelyes  TL házat. 

A lakószobák maximum kétszemélyesek. A lakóközösségek kialakításánál megkérdezték a 

lakók véleményét, lehetőség volt párok összeköltözésére is. A max. 6 férőhelyes lakások és 

lakócentrum esetében a lakók preferenciáit döntően figyelembe is tudták venni, viszont a 

max. 12 fős házak esetében az elhelyezés alapja dominánsan az életkor és a támogatási 

szükséglet mértéke volt. Illetve utóbbi lakhatási formákban néhány alacsonyabb támogatási 
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szükségletű lakót is elhelyeztek, hogy megvalósuljon a sortárs segítés, ami a dolgozók 

munkáját valamelyest megkönnyíti. Tehát jellemzően az alacsonyabb támogatási szükségletű 

lakók esetében tudott megvalósulni a lakók lakótársakra vonatkozó preferenciája. A működési 

dokumentumok azon információját, hogy támogatási szükséglet mentén elkülönülnek a 

lakóközösségek, ez alátámasztja, illetve árnyalja. A 24 órás szakember jelenlétet biztosító 

max. 12 férőhelyes házakban kialakításra kerültek ún. krízis szobák, ahova bármilyen krízis, 

például betegség, állapotromlás, konfliktus esetén elhelyezhető egy lakó. Ez is egy olyan 

jellemző, ami az intézményi kultúra kialakulásának kockázatát növeli. Hiszen ebben az 

esetben a szervezeti működési szükségletek felülírják az egyéni szükségleteket. Az egyén nem 

a természetes közegében kap a megnövekedett támogatási szükséglete mentén támogatást, 

hanem átkerül egy magas támogatási szükségletű lakóknak szolgáltató lakóegységbe. 

Utóbbira vonatkozó információ a szakmai dokumentumokban nem található.  

A szolgáltatások tekintetében a kutatási eredmények alátámasztják, hogy a szolgáltató 

szolgáltatási központot működtet, amelynek lakhatáson túlmutató szolgáltatásait kizárólag a 

lakói számára biztosítja, kifelé nem szolgáltat. A jogszabály által előírt és a szabályozó 

dokumentumokban is megfogalmazott egyéni szükségletekre szabott szolgáltatási csomag 

valóban kialakításra kerül, viszont nem beszélhetünk szabadon választható szolgáltatásokról a 

szó szoros értelmében, hiszen a támogatás típusát és mértékét nem a lakó választása, hanem 

támogatási szükséglete határozza meg. A lakó vagy ápolás-gondozási szolgáltatást kap vagy 

fejlesztést a komplex támogatási szükséglet felmérése alapján, de a kapott támogatás mértéke, 

ezáltal a térítési díja nem csökken. Bár az étkezés is csak biztosítható szolgáltatás, de a 

szolgáltató minden TL ház lakója számára biztosítja azt.  

Az, hogy egy lakónak ki lett a segítője az alapján dőlt el mindkét fenntartónál, hogy a lakó 

melyik TL házba került. Az egy házban élő személyeknek azonos az esetfelelősük és kísérő 

támogatójuk. Tehát nincs a lakóknak választási lehetőségük, hogy kitől veszik igénybe a 

támogatást. A pszicho-szociális fogyatékos személyek TL fenntartójánál a dolgozókat 

megkérdezték, hogy melyik TL házban szeretnének dolgozni.  

A 24 órás dolgozói jelenlét kapcsán a kutatás árnyalja a szempontrendszer eredményét. Igaz, 

hogy a szempontrendszer által vizsgált lakásokban valóban nincs éjszakai szakember jelenlét, 

de a max. 12 férőhelyes házakban igen, illetve a lakócentrumban is, abból adódóan, hogy ott 

működik a diszpécser szolgálat központja. Tehát támogatási szükséglet mentén történő 

differenciálás figyelhető meg. A TL hálózatnak a korábbi intézményi gyakorlat folytatásaként 
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van intézményi háziorvosa és pszichiáter szakorvosa is. Viszont azok a lakók, akik el tudnak 

menni a helyi háziorvoshoz, azok a helyi lakosokkal azonos módon veszik igénybe ezt az 

ellátást. Ez összhangban áll az elemzett működési dokumentumokkal. A lakók jellemzően 

gyalog, illetve biciklivel közlekednek. Illetve a szolgáltatónak van egy kisbusza és egy 

jellemzően ételszállításra használt autója.  

Az önrendelkezés kérdéséhez kapcsolódó házirend kapcsán is megmutatkoznak a lakhatási 

formák közötti különbségek. A szempontrendszer által vizsgált lakások esetében valóban a 

lakókkal közösen készültek el az együttélési szabályok, viszont a max. 12 fős házak esetében 

az ott dolgozók alakították ki azt döntően a korábbi intézményi működésmódból kiindulva. 

Az együttélési szabályok írott dokumentumok, amihez minden lakónak tartania kell magát. 

Viszont ezek főleg a lakások esetében lakóközösségre szabottak és rugalmasan változhatnak. 

A házirend többnyire egységes a lakóegységekben. A lakóegységekben van lehetőség 

háziállat tartására. Pont a szempontrendszer által vizsgált egyik lakásban tartanak kutyát. A 

TL házakból való eltávozás esetén arról tájékoztatni kell a dolgozókat. Van, ahol ezt a 

dolgozók a dokumentáció részeként fel is jegyzik. Ebből is az látható, hogy a kijárás 

szabályozása kapcsán is különbségek vannak a lakhatások között. A kutatás megerősíti a 

szabályozó dokumentumok azon állítását, hogy a házimunka megosztását a lakóközösségeken 

belül a lakók alakítják ki. A kutatásból az is látható, hogy a napirend kapcsán vannak 

megkötések. A lakásokból a lakók bejárnak dolgozni reggel a foglalkoztatóba, a max. 12 

férőhelyes lakásokból is be kell járniuk a lakóknak reggel a szolgáltató központba. Egyedül a 

két max. 12 férőhelyes házból, ahol a magas támogatási szükségletű lakók élnek nem kötelező 

a bejárás a szolgáltató központba. Utóbbi két ház kivételével minden más TL házban élő 

lakónak van kulcsa az otthonához. Minden TL házban van lehetőség főzésre, amit viszont a 

lakók anyagi helyzetük függvényében használnak ki. Jellemzően a lakók korlátos pénzügyi 

forrássokkal rendelkeznek.  

Ezen TL hálózat esetében összességében az látható, hogy mivel a magas támogatási 

szükségletű lakók nem a lakócentrumba, hanem két max. 12 férőhelyes házakba kerültek 

elhelyezésre, az intézményi jelleget erősítő szabályok itt a legjellemzőbbek, így ezekben a 

házakban a legmagasabb az intézményi kultúra kialakulásának kockázata. Ez is jól illusztrálja 

az EEG (2012) azon állítását, hogy az intézményi kultúra kialakulásának az együtt élő 

személyek száma csak egy tényezője. A kutatás eredményei alapvetően alátámasztják a 

szempontrendszer eredményeit, de több helyen kiegészítik, árnyalják őket.
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Fogyatékos személyek támogatott lakhatási szolgáltatása  

A fogyatékos személyek támogatott lakhatási hálózatának TL házai a pályázati kiírást 

követve belterületen, nem szomszédos telkeken kerültek kialakításra. A TL-ek közül a 

lakócentrumról mondható el, hogy nem illeszkedik a környezetébe, hiszen vastag betonfallal 

van körbevéve, ami nem jellemző az épület környezetében lévő házakra. A kiváltás keretében 

a szolgáltató mind a három TL típusból hozott létre szolgáltatást. A lakókat megkérdezték 

arról, hogy kikkel szeretnének egy lakóközösségbe kerülni, de döntően az önellátási 

képességük mentén döntött az intézményvezető. Törekedtek az azonos képességű lakókat egy 

háztartásba helyezni. Ez a szolgáltatás szervezés szempontjából volt fontos, mert nincs annyi 

dolgozó, hogy valakivel a TL házban maradjon segítő és a többieket meg elkísérje egy külsős 

programra. Tehát az egyéni igényeket felülírják a szolgáltatásszervezés szempontjai. A lakók 

kérése leginkább a szobatársak kapcsán tudott érvényesülni. A lakócentrumban élő lakók 

szinte mindegyike mozgássérült és vannak közöttük súlyosan halmozottan fogyatékos 

személyek is. A lakócentrumba a napi 4 órát meghaladó ápolási igényű lakók kerültek. Más 

TL házakban élő lakók állapotromlás esetén a lakócentrumba költöznek át. A lakhatás  

dimenziójában látható kép összességében átfed a szempont rendszer által hozott eredménnyel.  

A TL hálózat fenntartója rendelkezik szolgáltató központtal. Ez a központ a kutatás 

időpontjában még nem működött. A szolgáltató 24 órás dolgozói jelenlétet biztosít minden TL 

házban. A lakók támogatási szükségleteit a TL szolgáltatása keretében elégítik ki. A 

szolgáltató kifelé nem szolgáltat. A kutatás eredményei alapján nem látható, hogy volnának 

szabadon válaszható szolgáltatások a TL-ben. Az ebédet külső piaci szolgáltatótól rendelik 

meg központilag a lakóknak. A lakócentrum esetében a reggelit és a vacsorát is. Az 

egészségügyi szakellátást igénybe venni a lakók jellemzően segítői kísérettel járnak el a 

kórházba.  Van külön megszervezett háziorvosi rendelés a lakócentrumban, illetve pszichiáter 

is rendel ott háromhetente. Más TL házakból is a lakócentrumba járnak be a lakók ezekre a 

rendelésekre. A Művelődési központba kreatív foglalkozásokra szoktak kijárni a lakók. Őket 

segítő kíséri el. Összességében a kutatás eredményei több intézményi jellegű működésmódot 

jeleznek, mint a működési dokumentumok. Dominánsan a szolgáltatások elkülönült, 

célcsoportra szabott megszervezése a jellemző. Ettől pozitív irányba eltérés az egészségügyi 

szakellátás és a kulturális szolgáltatás igénybevételénél tapasztalható. A közösségi támogató 

szolgáltatások esetében a szempontrendszer eredményeit megerősíti a kutatás. A közösségi 

szolgáltatások esetében a kutatás több intézményes működést jelzett, mint amit a 

szempontrendszer a működési dokumentumok elemzése által.  
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Az önrendelkezéshez kapcsolódó együttélési szabályokat a lakók, dolgozók és gondnokok 

közösen alakították ki. A házimunka elosztását a házakban napi szinten beszélik meg. A 

házirend egységes minden TL házra nézve, de ezektől a részletekben eltérhetnek a TL házak. 

A vendég fogadás kapcsán, ahogy a szabályozó dokumentumokból is látszott látogatási idő 

van. Az étkezések ideje alatt például nem jöhetnek látogatók. Van „takarodó” időpont is, ami 

jellemzően este 10 óra. A házakban nem lehet alkoholt fogyasztani, illetve dohányozni csak a 

kijelölt helyen lehet. A lakók nagy része dohányzik. Abból adódóan, hogy többnyire a 

dolgozók kezelik a lakók zsebpénzét, ők veszik meg, majd osztják be a cigarettát a lakóknak. 

Ez többnyire egységesen 5 szál/nap. Van, ahol a kávéfogyasztás is szabályozva van. Ez 

döntően 3 kávé/nap. A TL házból ki lehet menni, csak jelezni kell, hogy hova és meddig. De 

ebben a szabályozó dokumentumokat alátámasztva különbségek vannak, annak mentén, hogy 

az adott lakó gondnokság alatt van-e. Ha valaki gondnokság alatt van, akkor kell a gondnok 

engedélye az eltávozáshoz. A házak között a szabályozottságban különbségek vannak, ami 

főleg az ott dolgozók szemléletének a függvénye. Van olyan TL ház, ahol a mobil, az internet 

és a TV használat is időben korlátozva van.  Abból adódóan, hogy minden házban 24 órás 

dolgozói jelenlét biztosított nincsen a lakóknak kulcsa sem a TL házhoz, sem a 

lakószobákhoz. A reggeli és a vacsora a TL házakban csoport gazdálkodás keretében van 

megoldva. A lakók és az esetfelelős közösen találják ki, hogy mit szeretnének enni a héten. 

Ennek alapján az esetfelelős felveszi a pénzt és esetleg egy-két lakó bevonásával bevásárol a 

hétre. A lakócentrumot kivéve főznek a dolgozók a csoportgazdálkodás mia tt a TL házakban 

a lakók bevonásával. A dolgozók elzárva tartják a gyógyszereket és ők adagolják a lakóknak. 

A dolgozók a hozzájuk tartozó lakóközösségnek szerveznek programokat, viszik őket 

csoportosan pl. települési rendezvényekre is. Azért is csoportosan, mert nem maradhat 

egyedül lakó a TL házban. Az önrendelkezés dimenziójában is több intézményi jellegű 

működésmód látszik a kutatás eredményeiből, mint, ami a működési dokumentumokból 

látható volt. Azon kérdések vonatkozásában, ahol a működési dokumentumokban nem volt 

megtalálható a válasz ott a kutatás pótolta a hiányzó információkat és jellemzően intézményi 

jellegű szabályokat tárt fel.  

Összességében elmondható, hogy a kutatási eredmények egy kevésbé közösségi alapú 

működést folytató TL hálózatot rajzolnak ki, mint, ami a szempontrendszer segítségével 

látható volt. A legnagyobb kockázata az intézményi kultúra kialakulásának a lakócentrum 

esetében volt látható, mivel ott a legdominánsabb az ápoló-gondozó jellegű működésmód a 

lakók összetételéből adódóan. Az elkülönülten megszervezett orvosi rendelés is ott zajlik. Itt 
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igazolódik, hogy minél nagyobb az együtt élő személyek száma, annál nagyobb az intézményi 

kultúra kialakulásának kockázata.  

Mivel a fogyatékos személyek támogatott lakhatása esetében nem állt  rendelkezésre 

elemezhető együttélési szabály, így a dokumentumok elemzésén alapuló szempontrendszer 

általi vizsgálat kevésbé hozott pontos eredményt, mint a pszicho-szociális fogyatékos 

személyek TL szolgáltatásának vizsgálata, ahol volt elemezhető együttélési szabályzat. A 

fogyatékos személyek támogatott lakhatási szolgáltatása esetében az előbbiek miatt a 

szempontrendszer általi elemzés eredményei pozitív irányba enyhén torzítottak a kvalitatív 

kutatás eredményeihez képest. De összességében a szempontrendszer által hozott eredmények 

egybevágtak a kutatás eredményeivel, így úgy vélem, ha kis mintán is, de látható, hogy a 

szempontrendszer alapvetően jól képes megragadni az intézményi és közösségi működéseket 

egy támogatott lakhatási szolgáltatásban.  



128 
 

4.4.4. Szempontrendszer tesztelése egy nagy létszámú tartós bentlakásos intézményen és 

egy közösségi alapúan működő támogatott lakhatási szolgáltatáson 

 

Bár a szempontrendszert alapvetően támogatott lakhatási formák tesztelésére, intézményi és 

közösségi működésmódjaik azonosítására szánom, de úgy vélem fontos a két végpont –

intézményi és közösségi működés – vizsgálata a szempontsor tesztelése érdekében. Tehát egy 

intézményesen működő tartós bentlakásos intézményen és egy véleményem szerint közösségi 

alapú módon működő támogatott lakhatási szolgáltatáson, hogy lássuk, jól jelzi-e a 

szempontrendszer a jellemzők sűrűsödését.  

Elsőként a következő fejezetben esettanulmány keretében társadalmi befogadás és kirekesztés 

szempontjából részletesen elemzett vidéki város pszichiátriai tartós bentlakásos intézményét 

vizsgálom meg a szempontrendszer segítségével. Az elemzés alapjául az „Integrációs és 

dezintegrációs folyamatok a magyar társadalomban és az Őrültek helye a 21. Századi magyar 

társadalomban” című OTKA kutatás keretében készített félig strukturált szakember interjúk és 

lakói fókuszcsoportos interjúk szolgáltak.  

Majd egy olyan fogyatékos személyek támogatott lakhatási szolgáltatását vizsgálo m meg, 

amely egyesületi fenntartásban működik és nem az intézményi férőhely kiváltási pályázatok 

támogatásával jött létre. Azért ezt a szolgáltatást választottam vizsgálatom tárgyául, mert a 

támogatott lakhatási szolgáltatások kapcsán széles körben „jó gyakorlatként” terjedt el a 

működése. 

Tartós bentlakásos szolgáltatást nyújtó intézmény 

Az intézmény belterületen, a város központjában egy családi házas utcában található. 

Nincsenek egyéb tartós bentlakásos szolgáltatást nyújtó szolgáltatások a szomszédságába n. 

Bár elhelyezkedése integrált, de az intézmény mérete miatt mégsem illeszkedik a 

környezetébe, hiszen 90 pszicho-szociális fogyatékos személy együttélésének helyszíne. Az 

intézmény fizikailag akadálymentes. Az intézmény elhelyezkedése településbe integrá lt. 

Tehát az intézményben 90 férőhely működik. A lakók 6 vagy több fős szobákban laknak és 

nincs beleszólásuk abba, hogy kikkel élnek egy intézményben és abba sem, hogy kivel élnek 

egy szobában. Párok egy szobában való elhelyezésre sincs mód, egymástól elkülönül a női és 

a férfi részleg. Az egy intézményben élő személyek támogatási szükséglete nem egyezik meg 

egymással, viszont szobák szintjén megvalósul ilyen jellegű elkülönülés, mivel vannak az 
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intézményben úgynevezett „betegszobák”, ahol a jellemzően fekvő, magas ápolási-gondozási 

szükségletű lakók élnek. Tehát a lakók támogatási szükségletének változásakor jellemzően 

nem a másik szolgáltatásba, hanem a másik szobába való átkerülés a jellemző. Illetve az 

előfordul, hogy a lakók állapotromlás esetén bekerülnek átmenetileg gyógyszer beállításra a 

kórház pszichiátriai osztályára. Ezek mind intézményes működési jellemzők.  

A szolgáltatások kapcsán nem jellemző, hogy a lakók külső szociális alapszolgáltatásokat 

vennének igénybe, mivel az intézmény azokat komplex csomagként nyújtja. Tehát az 

intézmény biztosít a lakói számára lakhatást, étkeztetést, mosást, takarítást, foglalkoztatási 

lehetőséget és szabadidős foglalkozásokat is a mentálhigiénés munkatársak által. A 

szolgáltatások nyújtásánál a csoportos megoldások a jellemzőek az egyéni igényekre 

reflektálóakkal szemben. Például az étkeztetés differenciált, mert készítenek különböző 

egészségügyi problémákra (pl. cukorbetegség) reflektáló menüket is, de ez nem jelent egyéni 

igény szerinti differenciálást, csupán egészségügyi állapot alapút. A lakók nem dönthetnek a 

segítőik személyéről, akik 24 órában felügyelik az intézmény lakóinak életét. Utóbbiak is 

csoportos, intézményes megoldások.  

Az intézmény szerződéses viszonyban van egy háziorvossal és egy pszichiáter szakorvossal, 

akik rendszeres időközönként rendelnek az intézményben, így ezeket a szolgáltatásokat a 

lakók döntő hányada az intézmény keretein belül, a helyben elérhető közösségi egészségügyi 

szolgáltatásokkal párhuzamosan veszi igénybe. Néhány lakó veszi csak igénybe az 

intézményen kívüli háziorvosi szolgáltatást. A pszichiátriai szakellátáson túli szakellátásokat 

a helyi kórházban veszik igénybe a lakók. Ide jellemzően segítői kísérettel jutnak el. A lakók 

többsége az intézményen belül szervezett kulturális, szabadidős programokon vesz részt. 

Illetve, ha van csoportosan szervezett külső program, akkor azon vesznek részt. Például 

moziba mennek ki közösen vagy a helyi főzőversenyen vesznek részt. A lakók kis hányadára 

jellemző, hogy egyedül, másod- vagy harmadmagával járna ki kulturális programokra. Van, 

aki a helyi kiállításokat látogatja lelkesen és van, aki a helyi családsegítő által létrehozott 

közösségi programjain vesz részt. Az intézmény rendelkezik saját autóval, így amikor 

szükséges azt használják a lakók közlekedésének megkönnyítésére, de jellemzően mindenki 

sétál, tekintettel arra, hogy a városban nincsenek olyan nagy távolságok. A közösségi 

támogató szolgáltatásokat is az intézményes megoldások dominálják.  

Az intézményben az együttélési szabályok alapvetően adottak és a házirendben 

szabályozottak, amiket minden beköltözőnek meg kell ismernie. Az intézményben van 
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kihelyezve panaszláda, amibe a lakók be tudják dobni a különböző kritikáikat, javaslataikat. 

Leginkább ezen az úton tudnak az intézmény működésmódjára reflektálni.  

Az étkezések rendje kötött az intézményben. Meghatározott időben van a reggeli, az ebéd és a 

vacsora is. Viszont a lakók, amennyiben van rá pénzük, vásárolhatnak maguknak az 

intézményen kívül. Tehát részben dönthetnek arról, hogy milyen ételt fogyasztanak. Főzésre 

lehetősége viszont nincs a lakóknak. Alkoholos ital fogyasztása az intézményben tilos, de a 

dohányzás a kijelölt helyen, a belső udvaron, megengedett. Az intézményben kötelező 

gyógyszerezés működik. Az ápolók elzárt helyen, az orvosi szobában tartják a gyógyszereket 

és ők osztják ki azokat a lakóknak.  

Vendégek fogadására van mód az intézményben, de ez időben szabályozott módon történhet. 

A lakók intim szférájának tiszteletben tartása a segítő attitűdjének függvénye. Vannak olyan 

dolgozók, akik, ha bemennek egy lakószobába, akkor kopognak, megkérdezik, hogy 

bemehetnek-e. Mások nem. Az intim szféra tiszteletben tartása a „betegszobákban” a 

legkevésbé jellemző. A lakóknak nincs kulcsuk sem a szobájukhoz, sem az intézmény 

kapujához. Az intézményben nincs szabadon hozzáférhető internet kapcsolat, de az intézmény 

telefonján elérhetőek a lakók.  

Az intézményből való eltávozás szabályozott. Működik portaszolgálat, amit lakók látnak el 

foglalkoztatás keretében, ahol mindig feljegyzésre kerülnek az eltávozások és visszatérések. 

Illetve minden csütörtökön van a lakóknak „kimenő gyűlés”, ahol megmondják a dolgozók, 

hogy ki mehet ki pénteken zsebpénzosztás után és ki nem. A lakókkal készített 

fókuszcsoportos interjú alapján az, hogy valakit nem engednek ki, jellemzően akkor áll elő, ha 

az illető a legutóbbi kimenő alkalmával késve érkezett meg vagy ittasan jött vissza. Tehát az 

alkoholfogyasztás nem csak az intézményben, hanem az intézményen kívül is tilos a 

lakóknak. Ezt a dolgozók a lakók által szedett gyógyszerekkel indokolják, amikre nem lehet 

alkoholt inni. A lakók pénzének kezelését tehát a dolgozók intézik, amiből hetente a lakók 

kérése mentén adnak nekik. A heti pénzigényüket a lakók a „kimenő gyűlésen” mondhatják el 

indoklással, hogy mire szeretnék a pénzt költeni. Tehát bár a pénzüket nem ők kezelik, de 

annak elköltésének céljáról, módjáról ők dönthetnek.  

A lakóknak lehetőségük van munkát vállalni az intézmény keretein belül. Az intézményben 

működik akkreditált foglalkoztatás és szociális foglalkoztatás (munka-rehabilitáció) is. Két 

lakó dolgozik külső munkahelyen, ahol megváltozott munkaképességű embereket 
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foglalkoztatnak. A házimunka nem a lakók feladata, mivel az intézmény foglalkoztat takarító 

személyzetet. 

Az intézmény strukturálja a lakók napját. A reggeli kelést a reggeli ideje és a foglakoztatás és 

foglalkozások ütemezése határolja be, a lefekvést pedig az este tíz órai „takarodó”. A 

szabadidejük eltöltése felett a lakók maguk rendelkeznek, de ezt azért keretezik a kimenő 

szabályai és a lakók pénzügyi lehetőségei. A lakóknak van lehetősége személyes használati 

tárgyakat behozni az intézménybe, de szúró-vágó eszköz nem lehet a lakóknál. Háziállat 

tartására olyan módon van lehetőség, hogy az intézménynek van egy kutyája, aki mindenki 

közös háziállata. 

Az önrendelkezés dimenzióban is az intézményes megoldások a jellemzőek, így elmondható, 

hogy mind a három dimenzióban az intézményi működés határozza meg a vizsgált 

szolgáltatást. 

 

Közösségi alapon működő támogatott lakhatási szolgáltatás  

A támogatott lakhatás belterületen, a város központjában található egy nyolclakásos társasház 

egyik lakásában. A lakás így illeszkedik a környezetébe, mivel egy ugyanolyan, mint a 

környezetében lévő többi. Nem található a szomszédságában másik TL és bentlakásos 

intézmény sem. A lakás, mivel a lakói értelmi sérültek, infokommunikációs szempontból 

akadálymentesen van kialakítva. Például a műszaki eszközökön a használati leírásuk könnyen 

érthető formában szerepel. Látható tehát, hogy a TL elhelyezkedése integrált.  

A lakásban három lakó él együtt, ami illeszkedik a Magyarországon egy háztartásban együtt 

élő személyek jellemző számához, nem magasabb annál. A lakók dönthettek róla, hogy kikkel 

élnek együtt egy lakásban. Mind a három lakó egy tartós bentlakásos intézményből kö ltözött 

ki a TL lakásba. Ketten közülük korábban is szobatársak voltak, a harmadik lakóval a 

kiköltözési felkészítés során ismerkedtek össze és így álltak össze egy lakóközösséggé. 

Minden lakónak van saját szobája, amiben jelenleg egyedül él. De kezdetben a lakók úgy 

döntöttek, hogy hárman szeretnének egy szobában élni, így az első évben ez így is történt. Az 

első év után döntöttek úgy, hogy külön szobában szeretnének élni. A lakáshoz csak a 

lakóknak van kulcsuk, a segítőknek nincs. A lakószobákhoz is van kulcsuk a lakóknak, de 

ezeket nem használják, mert abban állapodtak meg, hogy ez nem szükséges. Az együtt élő 

lakók támogatási szükséglete nem egyezik meg. Egyikőjük halmozottan sérült. Illetve 
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különböző támogatásokat igényelnek. Például van, akinek több segítségre van szüksége a 

pénzkezelésben. Tehát összességében a lakhatás dimenzióban a vizsgált TL közösségi alapú 

működést mutat. 

A közösségi támogató szolgáltatások kapcsán az látható, hogy a lakók nem csak a TL 

fenntartó egyesület szociális alapszolgáltatásait veszik igénybe. Két lakó a településen lévő 

fogyatékos személyek nappali szolgáltatását veszi igénybe és ott fejlesztő-felkészítő 

foglalkoztatásban vesz részt. A TL fenntartója nem működtet szociális alapszolgáltatási 

központot, de működtet szociális alapszolgáltatásokat (pl. támogató szolgálat), amelyeket a 

lakók is igénybe vesznek. Ezek a szolgáltatások a településen és a környező településen élő 

fogyatékos személyek számára is nyitottak. A lakók által kapott támogatás a komplex 

szükségletfelmérésük és igényeik szerint alakul. Tehát például a pénzügyek kezelésében való 

támogatásra a kiköltözésük óta csökkent az igényük. A támogatási szükséglet változása 

(csökkenés, növekedés) nem eredményez másik lakhatási formába történő áthelyezést.  

Valamint a TL lakásban nincs 24 órás szakember jelenlét. A segítő szakemberek személyére 

viszont nincs ráhatása a lakóknak, arról a fenntartó dönt. Elmondható tehát, hogy nem valósul 

meg az EEG (2012) TL fogalmának azon kritériuma, hogy a TL fenntartója csak lakhatási 

szolgáltatást biztosít, de a CRPD 19. cikk azon követelménye igen, hogy a fogyatékos 

személynek többféle szolgáltatás közül legyen lehetősége választani, mivel több fenntartó 

szolgáltatásait is igénybe veszik a lakók.  

Az egészségügyi alap és szakellátást, a közösségi közlekedést és a kulturális szolgáltatásokat  

a településen a helyi lakosokkal azonos módon vehetik és veszik igénybe a TL lakói. A helyi 

kulturális rendezvények legtöbbjén részt is vesznek a lakók és a közösségi közlekedést is 

használják. Külön egészségügyi szolgáltatás nincs megszervezve a számukra. Kulturális, 

szabadidős programokat a TL fenntartó egyesület is szervez, amiken a TL lakóinak is van 

lehetőségük részt venni. Ilyen programok például a kirándulások, nyaralások. Ezeken a 

programokon az egyesület szociális alapszolgáltatásait igénybevevői és családtagjaik 

vehetnek részt, tehát családban élő és TL-ben élő fogyatékos emberek és nem fogyatékos 

emberek egyaránt. Az egyesület a közlekedésben szükséglet alapján nyújt segítséget a 

támogató szolgálat segítségével. Ezt a lakók jellemzően nem heti, hanem havi szinten veszik 

igénybe. Tehát láthatók specializált, a közösségivel párhuzamos szolgáltatások, de a TL lakói 

a közösségi és a specializált szolgáltatásokat egyaránt igénybe veszik. A specializált 

szolgáltatások viszont olyan szempontból integráltak, hogy azon nem csak a szociális 

szakellátást igénybe vevőket célozzák, hanem a családban élő fogyatékos szemé lyeket is. 
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Az önrendelkezés dimenzióban dominánsan közösségi működés látható. Az együttélési 

szabályokat a lakók segítői támogatással közösen alakították ki. Ezt alapvetően a 

jogszabályoknak történő megfelelés miatt hozták létre, de nem ez a működésük alapja. Az 

együttélésük alapelve a bizalom, és hogy a lakóközösség együtt hoz döntést a közös, 

mindenkit érintő kérdésekben. Tehát ők hárman határozzák meg az együttélésük szabályait. 

Ez az alapelv érvényesül minden, az egyesület által fenntartott támogatott lakhatási 

szolgáltatásban, így az együttélés informális szabályai lakóközösségenként különbözőek. 

Viszont az együttélési szabály dokumentumok a TL-ekben többnyire egységesek, mivel 

mindet a jogszabály előírásai mentén alakították ki.  

A lakók maguk dönthetnek róla, hogy mikor és milyen ételt, italt fogyasztanak. Az ebédet 

mindenki a munkahelyén veszi igénybe, így a reggelit és vacsorát ők oldják meg. Ők 

döntenek róla, hogy főznek-e. Az alkohol fogyasztása nem tilos a lakásban. Abban állapodtak 

meg a lakókkal a segítők, hogy a nyári melegben az ideális a maximum napi egy sör. 

Egyébként nem jellemző a lakóknál az alkoholfogyasztás. A lakók eldönthetik, hogy 

dohányoznak-e. Erre a társasház közös udvarán van mód. Egy lakó szed csak gyógyszert a 

vérnyomására. Azt reggelente egy segítő adja oda neki. A kiköltözéskor még mind a hárman 

sok gyógyszert szedtek, de ez mostanra minimálisra csökkent.  

A vendégek fogadásáról és idejéről a lakók közösen döntenek, egymással beszélik meg az 

ennek kapcsán felmerülő kérdéseket. Mindenkinek van saját szobája, így ott szabadon tudnak 

vendégeket fogadni. A lakásban van egy közös telefon és internet is, ami lehetőséget ad a 

lakóknak a kapcsolataik ápolására.  

A lakók eldönthetik, hogy mikor és hova mennek el a lakásból. Ha a városba mennek és este 

nyolc előtt, akkor erről senkinek nem kell szólniuk, de ha eset nyolc után és a városon kívülre, 

akkor arról szólniuk kell a segítőjüknek is.  

A lakóknak van lehetőségük dönteni róla, hogy vállalnak-e munkát. Ketten fejlesztő-

felkészítő foglalkoztatásban egy lakó pedig védett foglalkoztatásban dolgozik. A házimunka 

kapcsán a saját szobáját mindenki maga tartja rendben, a közös házimunkákról pedig 

készítettek egy heti beosztást, hogy melyik nap ki melyik feladatot látja el.  

A lakók maguk kezelik a pénzügyeiket, amiben igény szerint támogatást kapnak a TL 

fenntartó szolgáltatásain keresztül. Ők dönthetik el, hogy mit vásárolnak a pénzükön. Illetve a 
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napi ritmusukról is ők dönthetnek, tehát, hogy mikor ébrednek és mikor fekszenek le, mikor 

fürdenek és mivel töltik el a szabadidejüket.  

A lakók szabadon bevihetik a személyes használati tárgyaikat a lakásba, amiknek a köre 

nincsen korlátozva. Tehát például van a lakás konyhájában kés és olló is. Jelenleg a lakók 

nem tartanak háziállatot, de amennyiben a lakók közösen úgy határoznának, hogy szeretnének 

állatot, akkor erre volna lehetőség.  

Összegezve az mondható el, hogy a lakhatás és önrendelkezés dimenziókban közösségi 

működés tapasztalható. A szolgáltatási dimenzióban találhatóak intézményi működések, 

amilyen például az, hogy a lakhatáson túl a szolgáltató más szolgáltatásokat is fenntart és 

nyújt a TL lakóinak. Viszont fontos különbség a kiváltási pályázat keretében létrejött TL-

ekhez képest, hogy utóbbiakhoz kapcsolódik szolgáltató központ, amelynek a szolgáltatásai 

csak a TL lakói számára hozzáférhetők, tehát teljesen elkülönülő szolgáltatásokról beszélünk. 

Az egyesület által fenntartott TL-ben lakók nem csak a fenntartó szolgáltatásait veszik 

igénybe, valamint a fenntartó szolgáltatásai a családban élő fogyatékos személyek számára is 

hozzáférhetők. Így utóbbi szolgáltatások integráltabbak, mint a kiváltási pályázat első körében 

létrejöttek. Közösségi jellemző pedig, hogy a lakók a helyi közszolgáltatásokhoz hozzáférnek 

és igénybe veszik őket.  

Úgy vélem, hogy a mérőeszköz jelen tesztelése alátámasztotta az eszköz hatékonyságát, mivel 

a teszt során látható volt a nagy intézmény esetében az intézményi jellemzők sokasága és a 

vizsgált támogatott lakhatásnál pedig a közösségi alapú jellemzők dominanciája. 
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5. Fogyatékos személyek társadalmi részvétele és a 

szolgáltatási környezet összefüggései 
 

A bemutatott szempontrendszer egyik fő dimenziója a szolgáltatás, ami magában foglalja,  

hogy milyen közösségi és közösségi támogató szolgáltatások elérhetőek a fogyatékos 

személyek számára és azok hogyan működnek. Ebben a fejezetben ezt a kérdéskört járom 

mélyebben körbe. Egyrészt egy kiváltás első körében érintett településről a kiköltözés előtt 

készült esettanulmány útján, másrészt a kiváltás első körében létrejött támogatott lakhatások 

kiköltözés utáni szolgáltatási struktúrájának és szolgáltatási környezetének együttes 

elemzésén keresztül. Az esettanulmányban egy alföldi kisváros közösségeit, közösségi tereit 

és pszichiátriai ellátó rendszerének összefüggéseit elemzem a pszicho-szociális fogyatékos 

személyek társadalmi részvétele szempontjából. Az esettanulmány többek között azért 

fókuszál a pszicho-szociális fogyatékos személyek csoportjára, mert ez a csoport él a 

fogyatékos személyek közül a második legnagyobb arányban intézményi háztartásban. A 

kiváltás első körében létrejött támogatott lakhatások szolgáltatási környezetének leírása pedig 

kontextusba ágyazza a szempontrendszer által elemzett kiváltás első körében létrejött 

támogatott lakhatási szolgáltatások működését és átfogóbb képet nyújt.  

 

5.1. Pszicho-szociális fogyatékos személyek társadalmi részvétele egy a 

magyarországi kisvárosban33 

 

A fejezet alapját jelentő kutatás különlegessége abban állt, hogy nem önmagában egy adott 

település szociális szolgáltatásait, konkrétan pedig a pszichiátriai ellátórendszerét vizsgáltuk, 

hanem azzal párhuzamosan a helyi közösséget, helyi közösségi intézményeket is. A speciális 

fókusz tágabb, közösségi kontextusba helyezte a pszichiátriai szolgáltatásoka t és lehetőséget 

adott arra, hogy megvizsgáljuk milyen szerepe, helye van a helyi közösségben a pszichiátriai 

                                                                 
33

 A fejezet rész megjelent Csurgó Bernadett – Kondor Zsuzsa – Légmán Anna (2016) ZÁRT KÖZÖSSÉGBŐL A 
HELYI KÖZÖSSÉGBE? A PSZICHIÁTRIAI BETEGNEK DIAGNOSZTIZÁLTAK EGY ALFÖLDI KISVÁROSBAN- 2016/1 

Kultúra és közösség tanulmány részeként. A tanulmány alapjául szolgáltató kutatásban (Integrációs és 
dezintegrációs folyamatok a magyar társadalomban és az Őrültek helye a 21. Századi magyar 
társadalomban című OTKA kutatás) a módszertani tervezés, adatfelvétel, adatelemzés és publikálás 

folyamatában vettem részt. A fejezetben közölt anyag a szerzők közös szellemi terméke.  
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szolgáltatásoknak, a pszicho-szociális fogyatékos személyeknek, és mennyiben támogatják a 

pszichiátriai szolgáltatások a felhasználók társadalmi részvételét. A kutatásban nem csak a 

közösségi integrációs, de a szegregációs hatásokat is vizsgáltuk. (Csurgó–Kondor–Légmán , 

2016) 

A tanulmány egy egyhónapos terepmunkán alapult egy magyarországi városban. Azért ezt a 

települést választottuk a kutatás helyszínéül, mert a pszichiátriai ellátó rendszer közel minden 

szolgáltatási eleme megtalálható benne. Működik a településen pszichiátriai osztály, gondozó, 

pszichiátriai bentlakásos szociális intézmény, pszichiátriai közösségi és nappali szociális 

szolgáltatás. Illetve további szempont volt, hogy a kutatás adatfelvételekor a településen 

működő pszichiátriai bentlakásos szociális intézmény kiváltása éppen folyamatban volt. 

(Csurgó–Kondor–Légmán, 2016) 

A kutatás során alapvetően kvalitatív módszereket alkalmaztunk. Félig strukturált interjúkat, 

fókuszcsoportos interjúkat és narratív életút interjúkat vettünk fel. Az interjúalanyokat 

szakértői mintavétel és hólabda módszer együttes alkalmazásával választottuk ki.  (Csurgó–

Kondor–Légmán, 2016) 

 

Pszichiátriai intézmények a települési térben: 

Az pszichiátriai intézmények térbeli elhelyezkedése nagyrészt meghatározta az egymás 

közötti kapcsolataikat is. A pszichiátriai osztály és a pszichiátriai gondozó a város 

központjában található kórház részei. A kórház kvázi „város a városban” jelleggel működik. 

A részét képezi többek között egy élelmiszerbolt, nővérszállás, fodrászat, park, saját 

folyószakasz hidakkal. Az osztály és a gondozó között formális kapcsolat van. A gondozotti 

kör többé-kevésbé átfed, a pszicho-szociális fogyatékos személyek többsége a két intézmény 

között cirkulál. A pszichiátriai kórházi ellátás egy utcában van a pszichiátriai bentlakásos 

intézménnyel. A két szolgáltatás szorosan együttműködik egymással. Az egyik osztályos 

orvos az intézmény pszichiátere és rendszeresen kerülnek be onnan az osztályra lakók. Ez a 

három intézmény térben közel helyezkedik el egymáshoz, és dominánsan egészségügyi 

szemléletmódban működnek. A helyi közösséggel intézményes szinten nincs kapcsolatuk és 

nem is törekszenek rá. (Csurgó–Kondor–Légmán, 2016) 

A nappali és közösségi pszichiátriai ellátás a város szélén található, a másik három 

intézménytől távol. Az intézménynek a pszichiátriai célcsoport szolgáltatóival a kapcsolata 
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formális, szorosabb összeköttetésben a helyi szociális gondozó központtal állnak, mely idős és 

fogyatékos személyek számára nyújt nappali ellátást. A gondozó központ a város centrumja 

közelében található és intézményes szinten lehetőséget biztosít a felhasználói számára más 

hátrányos helyzetű csoportokkal a rendszeres interakcióra. Vannak közös programok, 

rendezvények az összes ellátott (fogyatékos, idős, pszichiátriai beteg) számára (pl. 

fogyatékossággal élők napja a megyeházán), de  a térbeli elkülönülés megnehezíti a 

szolgáltatások közötti átjárást. Ezek a rendezvények elősegíthetik a különböző hátrányos 

helyzetű csoportok közötti integrációt, ugyanakkor a helyi közösségekbe való integrációt nem 

feltétlenül támogatják, hiszen a másságukat (pl. Fogyatékossággal Élők Napja) illetve az 

egyének ellátott/beteg identitását erősítik. A rendezvények résztvevői többnyire maguk az 

ellátottak és a családtagjaik. (Csurgó–Kondor–Légmán, 2016) 

A nappali és közösségi ellátás együttműködik a bentlakásos intézménnyel, mivel az otthonba 

kerülés akár évekig is eltarthat, ezért az úgynevezett „előgondozásba” a nappali és közösségi 

szolgáltatás is bekapcsolódik. (Csurgó–Kondor–Légmán, 2016) „Amíg nem kap bentlakásos 

elhelyezésre lehetőséget, addig minálunk, a mi intézményünkben a nappali ellátás keretében 

lehetőséget kap, hogy megszokja azokat a házirendeket, szabályokat, vagy azokat az 

alkalmazkodásokat, beilleszkedéseket, ami ott is kell majd a bentlakásos intézményben.”  

(Gondozási központ, dolgozó)  

 

Pszicho-szociális fogyatékos személyek társadalmi részvételének színterei 

A kisvárosi tér egyik fontos tulajdonsága, hogy egyszerre megjelennek benne a városi és 

vidéki jellemzők. A szomszédsági kapcsolatok nagyon fontos helyi közösségi térként jelennek 

meg. Az aktív szomszédsági kapcsolatok jellemzőek alapvetően a városban. A bentlakásos 

intézmény lakóinak viszont nincsenek erős szomszédsági kapcsolatai, a köszönésen túl 

többnyire nincsenek interakciók. A szomszédok többsége je llemzően még soha nem volt az 

intézményben és náluk sem voltak még az intézmény lakói. A közvetlen szomszédokkal van 

némileg szorosabb kapcsolat, van, akit név szerint ismernek a szomszédok és rendszeresen 

beszélgetnek is velük. Azonban ez limitált számú lakót jelent.  Az intézmény lakóinak 

többsége nem ismeri még a közvetlen szomszédokat sem. Elmondható, hogy az intézmény 

utcájában élőket nem zavarja az otthon működése, a lakók megjelenése az utcán.  (Csurgó–

Kondor–Légmán, 2016) 



  138 

Az intézmény „Jó helyen van, engem nem zavar. „Mindig köszönnek, hogy „Jó reggelt 

szomszéd!”  „Van köztük (ápoltak) 1-2 jó ismerős, 2 férfi.” „Ismerni nem ismerjük őket. Nem 

beszélgetnek. Ők se állnak velünk szóba.” „A lakóknak dehogy adok én nekik szerszámot.” 

(lakossági interjúk, az otthon szomszédságában) „Hát, azokkal köszönőviszony, éljük a 

mindennapjainkat” (bentlakásos intézmény lakó) 

A pszichiátriai osztály és a gondozó zárt elhelyezkedéséből és működésmódjából kifolyólag 

eleve nem jöhetnek létre szomszédsági viszonyok. A nappali és közösségi ellátásnak az 

utcában élőkkel szintén nincsen szorosabb viszonya. Az ott élők egészségügyi intézményként 

tartják számon a szolgáltatót, és egészségügyi jellegű probléma felmerülésekor keresik meg 

pl. valaki rosszul lesz az utcán. Az intézmény konyháján elérhető szociális étkezés elviteles 

formában. Ez lehetőséget biztosít a nappali és közösségi ellátás felhasználói és a környéken 

lakó szociálisan hátrányos helyzetű személyek közötti találkozásokra. Azonban nem 

beszélhetünk tényleges szociális integrációról. Jellemzően az ételért bejövők csak limitált 

ideig tartózkodnak az épületben. (Csurgó–Kondor–Légmán, 2016) „Hát, bemennek az 

ebédért, igen, de hát nappal ugye nem tudjuk ellátni azért, csak hogyha van pszichiátriai 

kórképe. De mindenképpen kontaktus.” (Gondozási Központ, dolgozó) 

Egy másik hagyományos közösségszerveződési mechanizmus a szomszédságon túl mutató 

lokalitás, ami részben jelenti a szűkebb lakónegyedet, de a kiterjedtebb kisvárosi lokalitást is. 

Ez egyrészt a “mindenki ismer mindenkit” érzetben, másrészt a “helyben lakás és helyből 

származás” helyi identitásépítő és erősítő percepción alapul. (Csurgó–Kondor–Légmán, 2016) 

A városrészek között domináns különbségek vannak, ami hatással van a lakóik társadalmi 

részvételére is. A központ közelsége fontos a társadalmi részvételt és a státuszt tekintve. A 

pszichiátriai bentlakásos intézmény központi elhelyezkedéséből adódóan azok a lakók, akik a 

pszichiátriai otthonból rendszeresen kijárhatnak, jelen vannak a város népszerű részein is, és 

bár csak meghatározott idősávban járhatnak ki, ebben az időben hasonlóan használják a 

köztereket, mint a város többi lakója. A nappali és közösségi ellátást felhasználók kevésbé 

jelennek meg a mindennapokban ezeken a helyeken, hiszen lakóhelyük és az általuk 

igénybevett szolgáltatás tere is a város perifériáján található. (Csurgó–Kondor–Légmán, 2016) 

Vannak bizonyos terek a városban, amelyek a nyilvánosság tereinek tekinthetőek. A 

legfontosabb ilyen tér a piac, amely rendszeres találkozási pontot ad a helyi lakosoknak. A 

piacra nem csak vásárolni, de találkozni is járnak az emberek. A piac távol található a 

pszichiátriai intézménytől, ezért az otthon lakói jellemzően nem járnak oda. Jelentős 
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nyilvánossági tér a főtér is. Abból adódóan, hogy a centrumban található, a spontán 

találkozások okán is kiemelkedő a szerepe. A főtér vendéglátóipari egységei is a nyilvánosság 

tereiként funkcionálnak. A cukrászda például minden korosztály és társadalmi csoport 

számára kiemelkedő jelentőséggel bír. (Csurgó–Kondor–Légmán, 2016) 

A bentlakásos intézményben lakók is fontos térként említették a város főterét és az ott 

található cukrászdát. „Ettünk fagyit múltkor is a cukrászdában.” (bentlakásos intézmény lakó) 

A pszichiátriai intézményben élők között a legnépszerűbb közösségi találkozásokra 

lehetőséget adó terek a helyi kocsmák. Az egyik az intézményhez térben is közel található . A 

lakók többsége számára ez az a hely, ahova hetente eljárnak, és rendszeresen találkoznak a 

város lakóival. A közös játék, beszélgetés, fogyasztás lehetőséget biztosít arra, hogy 

szorosabb kapcsolatok, ismertségek, barátságok alakuljanak ki az intézmény lakói és a 

városlakók közt. A kocsma egy olyan közösségi tér, ahol nem számít, hogy ki honnan jött. A 

helyi közösség egyenlő tagjaként jelenhetnek meg ott az intézmény lakói. (Csurgó–Kondor–

Légmán, 2016) ”Elbeszélgetünk, biliárdozunk, elfogadtak amilyen vagyok, ezért szeretek oda 

menni, nem szokott probléma lenni” (bentlakásos intézmény lakó) „Sok haverom van mind a 

két kocsmában, sok haverom van, és azok nem néznek le bennünket, azok ugyanúgy 

beszélgetnek velünk, mint bárkivel.” (bentlakásos intézmény lakó) „Eltöltjük az időt így 

hétvégén.” (bentlakásos intézmény, lakó) „A kocsma tájékozódási pont, intézménytől pár 

háznyira van, a férfiak ide járnak.” (bentlakásos intézmény, dolgozó) 

Nyilvánossági terek még a város boltjai is. A város többi lakójával azonos kompetens 

szerepben a szociális intézmény lakói még a vásárlási élethelyzetben vannak. Ezzel szemben 

az szociális intézményben jellemzően beteg szerepben vannak. Fontos, hogy a boltok, ahogy a 

piac is, nem csak a vásárlás helyét jelentik, hanem az interakciók kialakulásának terét is.  

(Csurgó–Kondor–Légmán, 2016) „Láttam, hogy jár a zöldségeshez, leáll beszélgetni.”  

(lakossági interjú bentlakásos intézmény, szomszéd)   

„Hát, mert barátságos az eladó, mind a kettő, és jót lehet vele beszélgetni, ha van véletlen 

valami olyan, hogy nincs pénzem, akkor azt félrerakják a következő hét péntekig, úgyhogy 

már ott ismernek, törzsvendég vagyok.” (bentlakásos intézmény lakó) 

„Én csak azt tudom, milyen örömélményeim vannak. Én is eljárok a turkálóba, szoktam 

nézegetni ruhákat, ami tetszik, megveszem, most legutóbb is megvettem egy nagyon szép 

nadrágot.” (bentlakásos intézmény lakó) 
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„Szoktunk köszönni, akkor megkérdezem, hogy milyen tusfürdő van, mi kell, és akkor 

megengedik, és akkor megveszem, és ismerem már őket.” (bentlakásos intézmény, lakó) „Így 

a bentlakásos intézményen belül élem az életem. Vásárolok, de utána bent vagyok.” 

(bentlakásos intézmény lakó) 

A szolgáltatások társadalmi részvételben játszott szerepét jelzi, hogy az egyik megkérdezett 

helyi lakos elmesélte, hogy a közösen használt boltból ismer pszicho-szociális fogyatékos 

személyeket. Nem csak a pszichiátriai intézmény lakói, de a közösségi és nappali pszichiátriai 

szolgáltatás felhasználói számára is kiemelten fontosak a város boltjai. (Csurgó–Kondor–

Légmán, 2016) „Fontosak a boltok, ahova szoktam menni nézelődni meg vásárolni.” (nappali 

ellátásba járó) 

Vannak lakók, akik nem tudják, nem szeretnék vagy hagyhatják el az intézmény területét. 

Nekik az intézményi dolgozók vásárolnak egyencsomagokat. A bentlakásos intézmény 

lakóinak egy része önállóan is elhagyhatja az intézményt. A lakók egy másik része 

csoportosan a dolgozók kíséretében jár ki vásárolni vagy a szabadidejüket eltölteni. (Csurgó–

Kondor–Légmán, 2016) „Vagy sütizni ki szoktunk menni a központba, van ott egy sütiző 

akkor oda kivisszük a lakókat meg kávézni.” (bentlakásos intézmény, dolgozó) „Voltunk 

moziban, mikor volt ingyen mozi, akkor elvitt minket a nővérke. Lehetett menni és akkor 

elmentünk. Szoktunk kimenni kirándulni, fagyizni, süteményt, kávét így csoportosan és nagyon 

jó elfoglaltság. Van, aki külön is kimehet barátjával, barátnőjével. 10-12-15-en mennek ki 

csoportosan.” (bentlakásos intézmény, lakó) 

A csoportos kijárás kevésbé kedvez az intézmény lakói és a helyi lakosok közötti interakciók 

kialakulásának, mintha egyénileg mennének ki az intézményből a lakók. A csoportos eljárás a 

helyi lakosokban nem a lakók egyéni jellemzőit erősíti meg, hanem a pszichiátriai betegek 

csoportja percepciót. (Csurgó–Kondor–Légmán, 2016) „Rengeteget mennek. Párba is. Vagy 

boltba, vagy kocsmába.”  (lakossági interjú, bentlakásos intézmény, szomszéd) „Mesélik, 

hogy van, aki kijön, vagy csoportosan sétáltatják őket.” (lakossági interjú bentlakásos 

intézmény szomszéd) „Olyan sokan nem mászkálnak ki. Boltba szoktak a sarokra. Idősebb 

négy-öt ember. Kijönnek, elsétálgatnak.” (lakossági interjú, szociális otthon, szomszéd) 

„Ketten járnak ide, kicsit zavartak, de nagyon udvariasak.” (otthon közelében lévő étkező 

eladója) 

A vizsgált város nyilvános tereinek fő jellemzője, hogy elérhetőek a városi szolgáltatások, de 

megjelennek a vidékre jellemző tulajdonságok, például, hogy elegendő a térben való 
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megjelenés a társadalmi részvételhez. Ez a pszicho-szociális fogyatékos személyek társadalmi 

integrációjának kedvez. (Csurgó–Kondor–Légmán, 2016) 

 

Közösségi intézmények és a pszicho-szociális fogyatékos emberek társadalmi részvétele: 

A vizsgált városban a közösségi élet két terület köré szerveződik. Ezek a sport és a kultúra.  

A pszicho-szociális fogyatékos személyekkel készített interjúk alapján elmondható, hogy a  

mindennapjaikban szinte semmilyen formában nem jelenik meg a sport. A pszichiátriai 

intézményben élő egyik lakó említette, hogy szokott focimeccseket nézni a TV-ben. A 

pszichiátriai nappali és közösségi ellátás egyik felhasználója pedig régen lovagolt.  A sport 

perifériális szerepének a megkérdezett pszicho-szociális fogyatékos személyek életében az 

lehet az oka, hogy egyrészt a beteg szereppel nem áll összhangban a sportolás, másrészt, hogy 

anyagi ráfordítást is igényel, ami problematikus, tekintve a lakók korlátos anyagi lehetőségeit. 

Ezáltal a pszicho-szociális fogyatékos személyek a település közösségi életének egyik 

központi eleméből, a sportéletből kirekesztődnek.  A helyben működő fürdőt, valamint a 

folyót azonban többen is említették, mint a város jellegzetességét, ahova néha ellátogatnak. 

(Csurgó–Kondor–Légmán, 2016) 

„Kijárok fürdőbe, kirándulni.” (bentlakásos intézmény, lakó) „Mindig a folyónál a töltésnél 

lovagoltam, meg ott vannak ilyen őrállások és nekem az a kedvenc helyem” (nappali 

pszichiátria, ellátott) 

A másik fő közösségszervező a helyi kulturális élet. Egyik legfontosabb szereplője a 

Művelődési Központ, ami 5 telephelyen is működik a városban. A helyi rendezvények, köztük 

például a helyi főzőversenyek fontos közösségi funkciót töltenek be. Lehetőséget teremtenek  

a találkozásokra, és a már meglévő közösségek (pl. baráti társaság, klub) megerősítését is 

támogatják. Pár alkalommal a közösségi és nappali pszichiátriai ellátás és a pszichiátriai 

intézmény is nevezett a helyi főzőversenyen, de az utóbbi években a részvételük elmaradt a 

dolgozók leterheltségéből adódóan (Csurgó–Kondor–Légmán, 2016) „Lecsó fesztivál, igen 

voltam már, volt amikor főztek az intézménytől is ott, egyszer volt ilyen” (bentlakásos 

intézmény, lakó) 

 A pszicho szociális fogyatékos személyeknek dominánsan elkülönülten, kizárólag nekik vagy 

esetleg a hozzátartozóiknak megszervezett rendezvényeik vannak.  A kisebb helyi 
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rendezvényeknek (pl. kiállítás, előadás) szintén fontos közösségépítő funkciója van. Ezek 

megteremtik az alkalmat a helyi közösség számára a találkozásra és ismertségek kialakítására. 

Ezek minden helyi lakosnak nyitott rendezvények. Egy helyi pszicho-szociális fogyatékos 

férfi például rendszeresen látogatja a város kulturális rendezvényeit és ott megismerkedett 

hasonló érdeklődési körű emberekkel. Az események szervezői ma már rá is, mint a 

kultúrakedvelők közösségének tagjára tekintenek. (Csurgó–Kondor–Légmán, 2016) „van egy 

fiatalember, aki onnan jár ide, és ő szinte mindig itt van a rendezvényeken, előadásokon, már 

része a szilárd magnak” (közösségi szervezet, vezető) 

A helyi kulturális élet szempontjából fontos szerepe van még a családsegítő szolgálat által 

létrehozott közösségi térnek is. Ez a tér leginkább a helyi fiatalokra és a kisgyermekes 

családokra fókuszál, nekik szervez szórakozási és szabadidős tevékenységeket,  találkozási 

lehetőséget. Ez a tér a helyi pszicho szociális fogyatékos fiatalok és idősek között is 

közkedvelt helynek számít. A programokra a pszichiátriai intézményből és a nappali 

ellátásból csoportosan, de egyénileg is járnak ki emberek érdeklődésük mentén a nekik 

releváns és érdekes programokra. (Csurgó–Kondor–Légmán, 2016) „Tehát kettő eset, amikor 

van kifejezetten ilyen rendezvény, akkor ugye megszervezik nekik a dolgot, de mondjuk a 

pszichiátriai otthonból van egy olyan öt-hat fős társaság, akik meg minden hétvégén eljönnek 

pingpongozni, vagy csocsóznak, zenét hallgatnak. De eljönnek a gyerekműsorokra 

vagy -programokra is, tehát van egy ilyen szűk mag, akinek van igénye, hogy így kimozduljon. 

Valakinek teljesen pozitív a viszonya ehhez az ötfős maghoz, tehát sokszor előfordult, hogy 

megkérték őket, hogy segítsenek ilyen-olyan, tehát szendvicset kell.. ha csinálnak ilyen 

programot, akkor erre nem sok jelentkező van, őket meg, ők meg örülnek, ha jöhetnek, és 

akkor ők bevonhatók mindenbe, majdhogynem önkéntesként jönnek -mennek.  Tehát inkább 

ilyen feltételeket teremtünk meg, vagy ad ez a helyi lehetőség.” (Közösségi hely, dolgozó) 

A helyi közösségi életben fontos szerepe van helyben működő egyházi gyülekezeteknek is. A 

vallásos aktivitás lényegében alacsony a városban, de a vallásukat gyakorlók száma az utóbbi 

időben fokozatosan nőtt. A református és a katolikus gyülekezetek szerepe jelentős a helyi 

közösség szervezésében. A templomba járás fontos társadalmi részvételi lehetőség. Az 

istentiszteletekre és misékre a pszichiátriai intézmény lakóinak és a pszichiátriai közösségi és 

nappali ellátás felhasználóinak egy része is eljár. A gyülekezetek közösségi eseményeket is 

szerveznek. A pszichiátriai intézmény egyik lakója rendszeresen eljár az egyik gyülekezet 

akár több napos kirándulásaira is, számára a gyülekezet a legfontosabb közösség. (Csurgó–

Kondor–Légmán, 2016) „Ő vallásos, én azt gondolom, hogy ő ebben a közösségben 
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megtalálta magát, tehát hogy ezekkel az emberekkel megy kirándulni, és hogy ott is mindenki, 

elfogadták.” (Pszichiátriai osztály, dolgozó) „Az egyik elmondta, hogy egyházi szervezésben 

megy majd a Csíksomlyói búcsúba. Ő eljár sakkozni a művházba is, meg tájékozott a város 

ügyei felől.” (lakossági interjú szociális otthon szomszédja)  

Az interjúk alapján az a kép rajzolódik ki, hogy azok a pszicho-szociális fogyatékos 

személyek, akik egyénileg motiváltak, nyitottak, azok képesek részt venni a helyi közösség 

életében, és megtalálni azokat a közösségeket, amelyekhez érdeklődésük mentén és nem 

pszichiátriai diagnózisuk mentén kapcsolódni tudnak. (Csurgó–Kondor–Légmán, 2016) 

 

Közösségszerveződési formák 

A vizsgált város közössége három fő módon szerveződik meg (1) a közös érdeklődés alapján,  

(2) a sorsközösség alapján (3) a közös tevékenységen alapuló módon. A közös érdeklődés 

mentén szerveződő közösségek informálisak,  a közös tevékenységen alapulóak formálisak, a 

sorsközösségen alapulóak egyaránt lehetnek formálisak és informálisak is. A településen élő 

pszicho-szociális fogyatékos emberek szempontjából az első és második szerveződési módok 

jelennek meg. (Csurgó–Kondor–Légmán, 2016) 

A településen a legfontosabb közösségszervező erő a közös érdeklődés. Az érdeklődés alapján 

szerveződő ködösségekhez lehetősége van kapcsolódni a pszicho-szociális fogyatékos 

embereknek is. Viszont a részvételük lehetőségét korlátozza a pszichiátriai intézmények zárt 

és intézményes jellegű működésmódja, valamint minimális kapcsolódása a helyi 

közösségszervezés intézményeihez. (Csurgó–Kondor–Légmán, 2016) 

A közös élethelyzetet a második jellemző közösségszervező erő a településen. A sorsközösség 

számos esetben egyfajta „kényszerközösséget” jelent a pszicho szociális fogyatékos 

személyek esetében, amibe nem a saját választásuk, hanem intézményes kényszerek hatására 

kerülnek be. Tehát a pszicho-szociális fogyatékos személyeket közösségbe szervezi a közös 

élethelyzetük, a pszichiátriai diagnózisuk, ami mentén jogosultak a különböző pszichiátriai 

szolgáltatásokra. Ezekből a „kényszerközösségekből” ritkán jönnek létre valódi 

sorsközösségek. Azonban az adott élethelyzetben erős közösségi élményt adhatnak. (Csurgó–

Kondor–Légmán, 2016) „Hát ennek az otthonnak vagyunk tagjai, egy közösséghez tartozunk” 

(bentlakásos intézmény lakója) „Itt vagyunk egymásnak, itt van ez a klub.” (nappali ellátott) 
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Összességében elmondható, hogy a vizsgált kisvárosban a legfőbb közösségszervező erő, 

csatorna a közös érdeklődés. Ez közös tevékenységeket és rendszeres találkozásokat jelent, 

aminek alapján sokszor baráti társaságok jönnek létre. Az érdeklődés alapú közösségekben azt 

láthattuk az interjúk tapasztalatai alapján, hogy egyéni szándék és érdeklődés mentén 

megjelennek pszicho-szociális fogyatékos személyek. A pszichiátriai szolgáltatók azonban 

ezeket a részvételre irányuló lépéseket intézményes szinten nem ösztönzik, hanem inkább 

intézményes, zárt működésükkel akadályozzák. A pszichiátriai intézmény esetében ilyen 

társadalmi részvételt akadályozó tényező többek között a merev napirend és a kijárás szigorú 

szabályozottsága. (Csurgó–Kondor–Légmán, 2016) 

Közösség típusok és szegregációs mechanizmus az intézményekben 

A település pszichiátriai szolgáltatásainak mindegyike mesterséges tereket és közösségeket 

teremt, nem használja a helyi közösség tereit és a már meglévő integrációs lehetőségeket. A 

bentlakásos szolgáltatások, a pszichiátriai osztály és a bentlakásos intézmény a 

lakókörnyezetükből és közösségükből kiemeli az egyéneket, míg az ambuláns és nappali 

szolgáltatás, tehát a gondozó és a közösségi ellátás igénybevevői a saját lakóközösségükben 

maradhatnak. Mindegyik pszichiátriai szolgáltatás csak pszichiátriai diagnózissal vehető 

igénybe, így a helyi közösség tagjai általában nem jelennek meg ezekben a szolgáltatásokban. 

A pszichiátriai osztály a legzártabb, mert az ott lévők egyáltalán nem jelenhetnek meg a helyi 

közösségben a szolgáltatás működéséből adódóan. (Csurgó–Kondor–Légmán, 2016) 

Viszont a pszichiátriai szolgáltatások is lehetőséget teremtenek a felhasználóik egy részének a 

közösségi részvételre. A pszichiátriai intézmény például munkafeladatok keretében. Lakók 

látják el például a portaszolgálatot és a kézbesítői feladatokat. A pszichiátriai nappali és 

közösségi szolgálat pedig karbantartói, sofőr feladatokat ad az egyik felhasználójának.  

(Csurgó–Kondor–Légmán, 2016) „Csak munkakapcsolat a postás nőkkel, a kisasszonyokkal. 

A városlakókkal nincs kapcsolatom. Tudja, a közös dolgok hozzák össze az embereket. A 

gyámhivatalban ismernek. Jó napot, hogy tetszik lenni, ezen kívül más nem.” (bentlakásos 

intézmény, lakó) 

Ezek a munkafeladatok lehetőséget adnak a felhasználóknak, hogy kompetens felnőtt 

szerepben, a közösség különböző tereiben megjelenhessenek, és interakcióba léphessenek a 

helyi közösség tagjaival. (Csurgó–Kondor–Légmán, 2016) 
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A megkérdezett szakemberek közül többen azon véleményüknek adtak hangot, hogy a 

célcsoportonként elkülönülően megszervezett szolgáltatások az ideálisak. (Csurgó–Kondor–

Légmán, 2016) „Pszichiátriai otthonba általában pszichiátriai problémával mennek, ők jól 

megértik egymást, mások nem érzik magukat  jól ott, nem akarnak menni.” (környéken lévő 

idősek otthona, dolgozó) „Egy pszichiátriai beteget nagyon jól lehetne kezelni, ha nem lenne 

mellette fogyatékos vagy addikt beteg. Semmi bajunk nem lenne.” (bentlakásos intézmény, 

dolgozó) „A fogyatékosokat meg a pszichiátriai betegeket teljesen külön is választanám, mert 

nagyon nem egy kategória, tehát a bánásmódban sem” (bentlakásos intézmény, dogozó) 

A célcsoportoknak elkülönülten történő szolgáltatás szervezés akadálya lehet a hátrányos 

helyzetű csoportok integrációjának a helyi közösségbe, a csoport jelleget és a különbségeket 

erősíti. Ezt a szegregációt erősítő gyakorlatot csak a nappali és közösségi ellátásban nem 

követik teljes mértékben, bár maga az ellátás csak pszichiátriai betegnek diagnosztizált 

személyeket célozza, ugyanakkor a szolgáltatás működtetői törekszenek rá, hogy a 

felhasználók a fenntartó más szolgáltatásainak igénybevevőivel és helyi lakosokkal is 

találkozzanak. (Csurgó–Kondor–Légmán, 2016) 

Az intézmény lakóinak a helyi közösségi életben történő részvétele eltérő mértékű lehet annak 

függvényében, hogy a beköltözés előtt a városban lakott, dolgozott-e az egyén vagy egy 

környező településről került be. Ha vannak helyben ismerősei, illetve ismeri a várost, az jó 

kiinduló alapja lehet a helyi közösséghez való kapcsolódásának. (Csurgó–Kondor–Légmán, 

2016) 

A kisváros gondozójába hetente, kéthetente, havonta látogatnak el a saját otthonukban élő 

pszicho-szociális fogyatékos emberek. A gondozó váróterme egyfajta pillanatnyi 

sorsközösséget teremt az itt lévő emberek között, gyakoriak az interakciók, a közös 

panaszkodás, segítség- és információkérés/adás. Ez azonban csak egyfajta átmeneti, a 

várakozás idejére szóló közösségérzet, ami csak a gondozó területén működik, épp akkor 

hasonló helyzetben lévő emberek között, ami a gondozót elhagyva megszűnik. (Csurgó–

Kondor–Légmán, 2016) „Szeret ide járni, ha van itt ismerőse azzal beszélget egyébként meg 

nosztalgiázik, a múlt emlékeire gondol. Kb. egy órát kell várni, hiába van időpontja, s kb. 5 

percet van csak bent általában, csak gyógyszerfelírás van, illetve meg szokták kérdezni, mi 

történt vele, van-e valami baj, ennyi.” (napi napló, gondozó várójában beszélgetés)  

A pszichiátriai nappali és közösségi szolgáltatásban jellemzően azok az emberek jelennek 

meg, akiknek már van intézményi múltjuk, kisebb-nagyobb mértékben hospitalizálódtak a 
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pszichiátriai intézményekhez. Ez a szabály, amellyel a jogalkotó a szolgáltatás célcsoportját 

igyekszik lehatárolni, valójában szegregál, és egy mesterséges, homogén közösséget teremt. 

Ez azonban szembe megy a közösségi ellátás szemléletmódjával, ami lehetőséget adna az 

egyéni és közösségi erőforrások együttes felhasználására. Megfigyelhetőek azonban egyéni 

informális integrációs utak ebben az ellátási formában is. Van, aki egyénileg részt vesz helyi 

városi rendezvényeken, közösségi tevékenységekben pl. gyógyító dobkör a közösségi helyen. 

Az ilyen közösségi részvételi minták erősítése vagy általánossá tétele a szolgáltatásban 

gyakorlati szinten azonban nem jelenik meg célként. (Csurgó–Kondor–Légmán, 2016) 

 

Összegzés 

Az pszichiátriai szolgáltatások intézményes gátló hatásai mellett a kisvárosi helyi 

közösség jellemzői kedveznek a pszicho-szociális fogyatékos személyek társadalmi 

integrációjának. (Csurgó–Kondor–Légmán, 2016) 

A vizsgált városban a közös érdeklődés a legfőbb közösségszervezési mechanizmus . Itt 

egyéni akarat, érdeklődés mentén megjelennek a pszicho-szociális fogyatékos személyek, de 

ezt a pszichiátriai szolgáltatások rendszer szinten nem ösztönzik, sőt intézményes 

működésükkel sok esetben gátolják is. (Csurgó–Kondor–Légmán, 2016) 

Ezt a folyamatot erősítheti az a társadalomban és helyi szinten is gyakori elképzelés, hogy a 

pszichiátriai betegnek diagnosztizáltak veszélyesek, nem biztos, hogy képesek a közösségben 

való együttélésre (Légmán, 2012). Ugyanakkor az, hogy az ellátórendszer elkülöníti őket az 

“egészségesek” közösségétől, tovább erősítheti a társadalomban veszélyességük képzetét. Így 

a pszichiátriai betegnek diagnosztizáltak többnyire kizáródnak a helyi közösségekből, 

hospitalizálódnak az intézményes közeghez és elsősorban sorstársakból és szakemberekből 

álló „kényszerközösségbe” kerülnek. (Csurgó–Kondor–Légmán, 2016) 

Kutatási eredményeink azt is jelzik, hogy a vizsgált településen kitüntetett jelentősége van a 

mindennapi közösségi életben a szomszédsági kapcsolatoknak. Ennek ellenére a kutatásban 

vizsgált pszichiátriai szolgáltatók jelenleg semmilyen figyelmet nem fordítanak ezeknek a 

kapcsolatoknak az erősítésére, ápolására. (Csurgó–Kondor–Légmán, 2016) 

A pszicho-szociális fogyatékos emberek megjelenésének támogatása a helyi közösség 

nyilvános terein és szolgáltatásaiban szintén egy olyan integrációs lehetőség, amivel a helyi 
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pszichiátriai ellátórendszer nem él. Ennek ellenére a pszichiátriai szolgáltatások felhasználói 

megjelennek ezekben a terekben, de egyéni kezdeményezés és szándék alapján, amit sok 

esetben a szolgáltatások intézményes működése gátol. (Csurgó–Kondor–Légmán, 2016) 

A Fogyatékos személyek jogairól szóló ENSZ Egyezmény 19. cikke is felhívja a figyelmet 

arra, hogy a fogyatékos személyeknek hozzáférést kell biztosítani a közösségi 

létesítményekhez és szolgáltatásokhoz. Ennek fontosságát ez a kutatás is megerősíti, hiszen a 

fogyatékos személyek társadalmi részvételének egyik fontos lehetőségeként azonosítja a 

közösségi tereket és szolgáltatásokat.  

Jellemzően nincs vagy gyenge a kapcsolat a pszichiátriai szolgáltatók és a helyi 

közösségszervező intézmények között. A helyi pszichiátriai szolgáltatók nem ismerik 

például a művelődési ház programjait és nem ösztönzik a felhasználóik részvételét ezeken a 

közösségi részvételre lehetőséget teremtő programokon. (Csurgó–Kondor–Légmán, 2016) 

A kulturális szolgáltatók, mint amilyen például a művelődési ház remek lehetőséget adhatnak 

a fogyatékos személyek számára, hogy közös érdeklődésük mentén kapcsolódjanak 

közösségekhez és ne a fogyatékosságuk mentén. Ezért is nagyon fontos, hogy ezek a 

szolgáltatások hozzáférhetőek legyenek a fogyatékos személyek számára is.  

A pszicho-szociális fogyatékos személyek társadalmi integrációjának lehetősége ellenében hat 

az is, hogy a pszichiátriai intézménybe kerülés a családi kapcsolatok gyengülését 

eredményezi. Ezzel szemben a pszichiátriai nappali közösségi ellátás szociális 

alapszolgáltatás jellegéből adódóan nem emeli ki a lakókörnyezetéből és társas közegéből az 

egyént. (Csurgó–Kondor–Légmán, 2016) 

A kutatásban azonosított pszicho-szociális fogyatékos személyek társadalmi részvételére 

lehetőséget adó mechanizmusok beépítését javaslom a támogatott lakhatási szolgáltatások 

működtetésébe. 



148 
 

5.2. Szolgáltatási struktúra alakulása a kiváltás első körében létrejött támogatott 

lakhatási formákban34 

 

A TIOP 3.4.1.”A”-11/1 pályázat három típusú lakhatási formát nevesített, amely a kiváltás 

első körében létrehozható volt: a „lakást”, a „lakóotthont”, és „különösen indokolt esetben” a 

maximum 50 fős „lakócentrumot”. Utóbbit azonban „lakás típusú szerkezetből álló 

épületegyüttesként” határozta meg. Végül a kiváltás első körében maximum 30 fős 

lakóegységek jöttek létre.35  Utóbbi az Intézményi Férőhely Kiváltást Koordináló Országos 

Testület (IFKKOT) és a pályázó intézmények közötti informális szakmai megállapodásnak 

köszönhető.36 

A kiváltási folyamat során egy kivételével minden kiváltott intézmény hozott létre 

lakócentrumot. A lakócentrumokban végül 18-25 főt helyeztek el, jellemzően a nagyobb 

támogatási szükséglettel rendelkező klienseket. Ez abból is adódik, hogy a pályázati kiírás is 

akkor tartja indokolhatónak lakócentrum létrehozását, ha azt a lakók gondozási szükséglete 

alátámasztja. Ez a gyakorlat azonban nem volt egységes. Egy kiváltott intézmény esetében 

kifejezetten az alacsony támogatási szükségletű lakók kerültek a lakócentrumba a nagyobb 

önellátási képességük, valamint az épület foglalkoztatási lehetőséghez való közelsége okán. A 

lakócentrumok különálló lakás típusú egységekből37 állnak, többnyire közösségi terek nélkül. 

Ez a térrendezés, a közösségi terek hiánya jellemzően komoly nehézséget jelent a 

mindennapok során. A lakók legjelentősebb része azonban 6, 8 vagy 12 fős házakba költözött.  

Eltérő volt az a gyakorlat, mely szerint az intézmények saját településükön, illetve a 

környező településeken valósították meg a kiváltás folyamatát. Némely intézmények a saját 

településükön működtetnek akár 9-12 házat, más intézmények több településen, esetenként 2-

5 házat. A házak legjellemzőbben kétszemélyes szobákkal rendelkeznek, konyhával, 

                                                                 
34

 Ez a fejezet rész megjelenti a Szociálpolitikai Szemle 2017. III. Évfolyam 1-2. Számában a Dr. Nagy Zita Éva – 

Kondor Zsuzsa – Panyik Barbara – Riz András – Dr. Sziklai István (2017) Támogatott lakhatási szolgáltatások 
tanulmány részeként „Hogyan alakul(t) és formálódik jelenleg is a szolgáltatási struktúra és a szolgáltatási gyűrű 
a támogatott lakhatás házak új rendszerében?„ címen. 

A tanulmány alapjául szolgáló kutatásban részt vettem a kutatás módszertani tervezésében, adatfelvételében 
és adatelemzésében. A tanulmány a szerzők közös szellemi terméke.  
35

 A „lakócentrum” kifejezés a TIOP 3.4.1.”A”-11/1 pályázati kiíráson kívül már nincs használatban: a különböző 
jogszabályok meghatározott létszámú lakóegységekről beszélnek. A „lakóotthon” kifejezés, mint a támogatott 

lakhatás egy altípusa szintén nem szerepel a vonatkozó jogszabályokban, hanem mint külön lakhatási forma 
van nevesítve.  
36

 Bugarszki Zsolt – Eszik Orsolya – Kondor Zsuzsa (2013) Az intézményi férőhely kiváltás alakulása 

Magyarországon 2012-2013 Forrás: http://tatk.elte.hu/file/Intezet_kivaltas_2013.pdf (Letöltés: 2016 -01-31) 
37

 TIOP 3.4.1.”A”-11/1 pályázati kiírás 12. oldal 
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fürdőszobákkal, többnyire étkezővel, nappalival, melyek közösségi térként funkcionálnak. 

Egy helyszínen a lakócentrum és a szolgáltató központ átadása a projekt megvalósítási 

szakaszának lezárulta után, időben elcsúszva valósult meg. Így bár a legtöbb lakó már 

támogatott lakhatásban élt, de a kiköltözésre váró lakók még a kiváltásban lévő intézményben 

éltek és a foglalkoztatás egy része is ott zajlott.  

A kiváltási folyamat (6 kiváltott intézményből) összesen 15 települést érintett, ezeken a 

településeken működnek jelenleg támogatott lakhatás céljára kialakított lakások, házak, 

lakócentrumok és szolgáltatási központok.  

Egy településen működik a támogatott lakhatás struktúrája mellett fogyatékos személyek 

átmeneti otthona, amely – az interjúk tanulsága szerint – „a teljes kiváltás után biztonságot 

ad az intézménynek”. Az érintett intézményben a kliensek állapotuk rosszabbodása esetén 

elhelyezhetők az átmeneti otthonban ideiglenesen, majd állapotuk javulása esetén ismét 

visszatérhetnek a támogatott lakhatásba. Ezt a gyakorlatot az intézmény vezetése a 

humánerőforrás-optimalizálása okán tartotta fontosnak, hiszen, ha egy kliens átmenetileg 

folyamatos ápolást igényel, akkor egy kísérőnek maradnia kell az adott házban, míg ha ez a 

kliens átmenetileg elhelyezhető az átmeneti otthonban, akkor erre nincs szükség.  

A nagy intézményi működés egyik sajátossága, hogy jellemzően a lakók legtöbb szükségletét 

lefedi intézményen belül nyújtott szolgáltatások által: ez, úgy tűnik, a kialakított támogatott 

lakhatás struktúrákat is érdemben jellemzi.  

A kiváltás során szinte minden résztvevő intézmény létrehozott szolgáltató központot, viszont 

eltérő tartalmakkal. A pályázati kiírásban foglaltakkal szemben (miszerint a lakhatást nyújtó 

épületekbe az intézmény működtetésével kapcsolatos funkciók nem telepíthetőek, azok 

elhelyezésére a napközbeni szolgáltatást nyújtó épületrész – jellemzően a szolgáltató központ 

– javasolt) a támogatott lakhatások operatív irányítása és az adminisztráció gyakorlatában is 

nagy különbözőségek vannak. Némely esetben e tevékenységek elvégzésére a szolgáltató 

központban van kialakítva az erre alkalmas infrastruktúra, máshol a lakócentrumban, de arra 

is van gyakorlat, hogy a támogatott lakhatásként funkcionáló házakban, az adott házak 

„vendégszoba” helyiségeiben végzik ezeket a feladatokat. Tekintve, hogy a támogatott 

lakhatási szolgáltatás családias jellegű működést feltételez, így aggályos az operatív irányítás 

és adminisztráció feladatkörének támogatott lakhatáson belüli elhelyezése. Viszont ez a 

működés sok esetben annak a következménye, hogy ezen feladatok ellátására egyéb tér nem 

biztosított. 
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A szolgáltató központok egyik fontos funkciója a támogatott lakhatás lakói számára 

napközbeni időtöltés biztosítása. Úgynevezett „szocioterápiás”, „fejlesztő foglalkozások” 

korábban is zajlottak az intézményekben, jórészt mentálhigiénés szakemberek vezetésével. 

Vannak olyan intézmények, ahol a szolgáltató központban ezt a tevékenységet már 

formalizált szociális alapszolgáltatásként biztosítják, mint fogyatékos személyek vagy 

pszichiátriai betegek nappali szolgáltatása. Egyes intézmények más alapszolgáltatásokat is 

működtetnek. Például szociális étkeztetést, támogató szolgálatot és házi segítségnyújtást . 

Bizonyos szolgáltatásokat ezek közül az intézmények korábban is működtettek, és vannak, 

amelyeket a kiváltás során hoztak létre. Némely intézménynek hosszú távú célja, hogy ne 

csak a TL lakói számára, de kifelé is szolgáltasson majd a jövőben, ezzel is támogatva a lakók 

integrációját. E szolgáltatások létesítését többnyire az alapszolgáltatások hiánya vagy a 

meglévő kapacitásuk korlátozott volta indokolta, illetve, hogy a jelenlegi jogi szabályozás az 

intézmények külső alapszolgáltatásokkal való együttműködését financiálisan egyáltalán nem 

ösztönzi 38 , így velük az intézmények jelenleg nem működnek szorosan együtt. Az új 

szolgáltatások létesítése viszont egyes esetekben párhuzamosságokat hoz létre az 

alapszolgáltatások között. A meglévő szolgáltatások fejlesztése (amennyiben a korábbi külső 

szolgáltató és nem az intézmény nyújtja a szolgáltatást a saját dolgozóival) magában 

hordozhatná annak a lehetőségét, hogy a TL lakói új emberekkel, például családjukban élő 

fogyatékos személyekkel ismerkedjenek meg. Mindemellett a dolgozói kapacitások 

felszabadulása lehetővé tehetné a még inkább személyre szabott szolgáltatás nyújtását és a 

lakók állandóságérzetének növelését is.  

Azokon a településeken, ahol az intézmények nem működtetnek étkeztetési szolgáltatást ott 

piaci szolgáltatótól vásárolják ezt meg, vagy másik bentlakásos intézménnyel – amelyik 

rendelkezik konyhával – együttműködve, illetve csoportgazdálkodás39 keretében biztosítják a 

lakóknak.  

A vizsgált intézmények a kiváltás előtt rendelkeztek saját háziorvossal, illetve pszichiáter 

szakorvossal, akivel szerződtek, és aki kijárt az intézménybe a lakókhoz. Vannak olyan 

                                                                 
38

 Lásd: 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról 
jogszabály értelmében a térítési díjat a lakó az intézménynek fizeti meg. Ebből a térítési díjból kell  megfizetni 
akár a potenciálisan igénybe vehető külső szolgáltatásokat is. A gyakorlatban – külső szolgáltatás igénybevétele 
esetén – a lakhatási szolgáltatást és a külső szolgáltatást ugyan abból a forrásból kell  finanszírozni. Ez 

ellenérdekelté teheti a lakhatást nyújtó szolgáltatót külső szolgáltatókkal való együttműködésben.    
39

 A csoportgazdálkodás eszközét a gyermekvédelem főleg lakóotthonok esetében használja. A 
csoportgazdálkodás keretében a ház havonta kap ellátmányt, amivel maga gazdálkodik. A módszer célja a 

családi háztartás vezetésének modellezése annak érdekében, hogy a la kók képessé váljanak az önálló 
háztartásvezetésre.  
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intézmények, ahol továbbra is ez az intézményi működésmód érvényesül, csak most a 

leginkább ápolás-gondozási profilú lakócentrumba vagy integrált intézmény esetén, ahol 

megmaradt az idős részleg, ott továbbra is az intézménybe jár be a háziorvos és ott tart vizitet. 

A támogatott lakhatásban, például lakócentrumban tartott vizit sok esetben beleütközik 

azonban abba a problémába, hogy az épületben nincs orvosi vizsgálatokra alkalmas 

elkülönített tér. Vannak viszont olyan intézmények, ahol elmozdultak abba – az integrációt 

jobban szolgáló – irányba, hogy aki tud, az eljár a település háziorvosi rendelésére, amihez 

többnyire dolgozói kísérőt, támogatást kapnak. Szakrendelésekre ugyanúgy k ijárnak a lakók 

jellemzően dolgozói kísérettel, ahogy korábban is. Illetve újdonságként jelent meg néhány 

helyen a védőnői szolgáltatás megkeresése kiemelten a lakók szexuális felvilágosítása 

kapcsán. A megkérdezett intézmények dolgozói kiemelték az egészségügyi szakemberek 

tájékoztatásának fontosságát a támogatott lakhatás tartalmáról és szellemiségéről, mivel ennek 

elmaradása számos félreértést és konfliktust generálhat a felek között.  

A kiváltásban érintett önkormányzatokkal az intézmények kapcsolata vá ltozatos. Van, ahol 

az önkormányzat a kiváltási folyamathoz még telek biztosításával is hozzájárult. Velük az 

intézmények kapcsolata a támogatott lakhatás társadalmi elfogadása szempontjából is 

kulcsfontosságú. Nagyon sokat tudnak azért tenni, hogy a településen a kiváltás téma legyen, 

és a folyamat melletti kiállásukkal a lakosságot is ebbe az irányba tudják fordítani. Viszont 

ennek ellenkezője is igaz. Ha egy település vezetője az esetleges lakossági ellenállásnak 

enged, akkor akár a támogatott lakhatás településen való létesítését is meg tudja akadályozni 

vagy az oda költözők számát minimálisra tudja csökkenteni.  

Szintén a társadalmi befogadás elősegítése szempontjából fontosak lehetnek a településen 

működő oktatási és kulturális intézmények, valamint civil szervezetek. Láttunk példát helyi 

iskolával, óvodával való együttműködésre, ahol közösen léptek fel helyi rendezvényeken 

tanulók és a támogatott lakhatásban élők. Több első körös helyszín esetében jellemző volt, 

hogy a lakók rendszeresen eljártak a helyi kulturális rendezvényekre és a művelődési ház 

programjaira. Volt olyan intézmény is, amely felvette a kapcsolatot helyi civil szervezetekkel 

és szerződött velük, hogy programjaikat a TL lakói is látogathassák. Ez azért is kiemelten 

fontos a lakók társadalmi befogadása szempontjából, mert a fogyatékos személyek nem a 

fogyatékosságuk, hanem érdeklődési területük mentén kapcsolódhatnak közösségekhez.  

Ennek fontosságát a korábban bemutatott esettanulmány is jól illusztrálja.  
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Volt olyan TL ház, amelynek lakói és dolgozói is beléptek egy fogyatékos személyeket 

tömörítő érdekvédelmi szervezetbe , ami számos kedvezményt és program lehetőséget is 

kínál a számukra.  

Külső szolgáltatás, ami több intézménynél is megjelenik, a fodrász és néhol a pedikűr. Van, 

ahol intézményi fodrász van, vagy egy ügyes kezű dolgozó, de több helyen a házakba jön már 

a fodrász, illetve van lakó, aki maga jár el. Ez bizonyos helyeken újdonság, és a dolgozók 

azzal magyarázzák, hogy a lakók igényesebbek lettek a külsejükre, hiszen többet járnak ki a 

településre, illetve a tömegközlekedést is használják. Ezek a piaci szolgáltatások – amik a 

helyi közösség tagjai számára elérhetőek – jó alkalmat biztosíthatnak a lakók társadalmi 

részvételére. E szolgáltatások igénybevételekor kompetens szolgáltatás vásárlói szerepbe 

kerülnek a fogyatékos személyek.  

Abból adódóan, hogy az intézmények lakóinak többsége gondnokság alatt áll, kapcsolatban 

állnak a gondnokokkal, a gyámhivatallal, és a bírósággal. A legintenzívebben a 

gondnokokkal működnek együtt az intézmények. A velük való kapcsolat minőségét illetően 

megoszlanak a vélemények a megkérdezettek között. Számos esetben merül fel az a 

probléma, hogy a hivatásos gondnokok leterheltek, ami nehezíti a velük való kapcsolattartást, 

közös munkát. Viszont számos pozitív példa is feltárásra került, ahol hatékony az 

együttműködés, a gondnokok még adományok szervezésében is segítenek az intézménynek és 

rugalmasan reagálnak a lakók felmerülő szükségleteire. A hozzátartozó gondnokok kapcsán is 

vegyesek voltak a vélemények. Némely esetben olyan negatív tapasztalatok hangzottak el, 

miszerint előfordult, hogy önös érdekeiket tartották szem előtt a hozzátartozóval szemben. A 

gondnokok esetében szintén kardinális fontosságú a támogatott lakhatásról való tájékoztatás, 

amire az intézmények hangsúlyt is fektettek. Némely esetben viszont a gondnokok 

elköteleződése a támogatott lakhatás mellett csak a kiköltözés után szilárdult meg, amikor a 

saját szemükkel láthatták, hogyan hat a lakókra az új környezetük.  

Egyes intézmények a kiköltözés előtt a helyi rendőrséggel is felvették a kapcsolatot 

tájékoztatási céllal a támogatott lakhatásról. Ezt azért is tartották fontos biztonsági lépésnek, 

mert a támogatott lakhatás nem zárt intézmény, és a lakók esetleges eltűnése esetén a 

rendőrség, mint bevonandó partner merül fel.  

Összességében elmondható, hogy a TIOP 3.4.1. pályázat keretében létrejött új támogatott 

lakhatási szolgáltatások a lakók szükségleteinek kielégítését dominánsan a szolgáltatáson 

belül szervezik meg. Ebből a célból szolgáltató központokat hoztak létre. Viszont láthatóak 
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társadalmi integrációt támogató lépések is. Ilyen például, hogy az egészségügyi szolgáltatás 

helyi lakosokkal azonos alapon történő igénybevételét több helyen támogatják a TL 

hálózatok. Viszont jellemző a célcsoportnak külön megszervezett egészségügyi 

szolgáltatásnyújtás is. Előremutató a társadalmi befogadás szempontjából a helyi kulturális és 

oktatási intézményekkel történő együttműködés is, valamint, hogy a lakók elkezdtek olyan 

piaci szolgáltatásokat is használni (pl. fodrász), amiket korábban nem vettek igénybe.  
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6. Összegzés 
 

Zárásként áttekintem, hogy milyen válaszokkal szolgált a disszertáció a kiindulásként 

megfogalmazott fő kutatási kérdésekre. 

Ahogy a disszertációm elején említettem az intézményi férőhely kiváltásra, mint  

esettanulmányra tekintek, amely arra nézve szolgál információval, hogy hogyan lehetséges, 

illetve nem lehetséges egy szolgáltató rendszerben paradigmaváltást véghez vinni. Hogyan 

lehetséges vagy nem lehetséges a fogyatékos személyek szakosított szociális szolgáltatásainak 

elmozdulniuk a társadalmi kirekesztést erősítő szemlélettől a társadalmi befogadást támogató 

irányba? Ennek a kérdésnek a megválaszolására nem törekedtem a doktori értekezésemben. A 

célom alapvetően ezzel szemben az volt, hogy egy lehetséges eszközt dolgozzak ki az előbbi 

kérdés megválaszolásához. Ennek érdekében volt szükség a következő fő kutatási kérdés  

megválaszolására.  

Mi tekinthető intézményi és mi közösségi alapú szolgáltatásnak? Hogyan mérhető ez? 

Hiszen minél inkább közösségi alapú módon működik egy szociális szakellátás, annál inkább 

támogatja a fogyatékos személyek társadalmi befogadását, önálló életvitelét.  

Disszertációmban a UNCRPD (2017) 19. cikkhez fűzött általános kommentár, az EEG (2012) 

és az ENSZ Fogyatékos Személyek Jogairól szóló Egyezmény 19. cikke intézmény és 

közösségi alapú szolgáltatás fogalom meghatározását vettem alapul. 

Ezek a meghatározások alapvetően nem az egy lakásban/házban együtt élő személyek számát  

tekintik kiinduló pontjuknak, hanem az intézményi kultúra irányú megközelítést. 

Magyarországon ezzel szemben egy szakosított szociális szolgá ltatásról a férőhelyszám 

mentén került meghatározásra, hogy intézményi szolgáltatásról beszélünk-e vagy sem. A 

Szociális Törvény az 50 férőhelyesnél nagyobb bentlakásos szolgáltatásokat definiálja 

intézményként. Ennek a meghatározásnak és mérési módszernek kívántam a disszertációban 

alternatívát teremteni azáltal, hogy egy intézményi kultúra fogalmán alapuló 

szempontrendszert dolgoztam ki, amelynek csak egy, ám fontos eleme az együtt élő 

személyek száma.  
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A kidolgozott szempontrendszert kétféle módon előteszteltem a dolgozatom keretében. 

Egyrészt a kiváltás első körében támogatott lakhatási szolgáltatást létrehozó szolgáltatóktól 

kikértem a szakmai működésük alapdokumentumait. Ezeket dokumentumelemzés keretében 

megvizsgáltam, majd összevetettem egy empirikus kutatás ugyan ezekre a szolgáltatásokra 

vonatkozó eredményeivel. Ennek mentén vizsgáltam, hogy a szempontrendszer 

dokumentumelemzés alapú alkalmazása mennyire tekinthető pontosnak. Azt az eredményt 

kaptam, hogy a dokumentumelemzés alapú mérés enyhén pozitív irányban torzított, de 

alapvetően a két mérés kimenetei egy irányba mutattak. Másrészt a szempontrendszert olyan 

módon is előteszteltem, hogy megvizsgáltam általa egy nagy létszámú bentlakásos intézményt 

és egy véleményem szerint közösségi alapúan működő támogatott lakhatást. A vizsgálattól azt 

az eredményt vártam, hogy amennyiben a szempontrendszer megfelelő módon mér, úgy a 

nagy létszámú intézmény esetében az intézményi jellemzők sűrűsödése, a támogatott lakhatási 

szolgáltatás esetén pedig a közösségi jellemzők sűrűsödése lesz megfigyelhető. A tesztelés a 

kívánt eredményt hozta, tehát a szempontrendszer jól tudta azonosítani a vizsgált 

szolgáltatásokban az intézményes és közösségi jellemzőket.  

A kidolgozott szempontrendszer úgy vélem többféle módon is továbbfejleszthető, 

hasznosítható. Továbbfejleszthető kvantitatív eszközzé, amihez szükséges volna nagy mintán 

történő tesztelésre. Alkalmazható annak mérésére, hogy hogyan változik az idők folyamán 

egy TL működése. Hiszen például egy nagy intézményből történő kiköltözés után óhatatlanul 

is jellemzőbbek lehetnek egy támogatott lakhatásban az intézményi jellemzők, amelyek 

fokozatosan épülhetnek le az idők folyamán ideális esetben a lakók önrendelkezésének 

fejlődése által.  

A támogatott lakhatási szolgáltatások minőségének egy adott szempontú mérőeszköze lehet a 

szempontrendszer, ami információval szolgálhat többek között a szolgáltatás fenntartójának 

és a működésért felelős szakembereknek is, hogy szolgáltatásaik mennyiben támogatják a 

felhasználóik társadalmi befogadását.  A szempontrendszer dokumentumelemzés alapú 

használata leginkább a szolgáltatás fenntartója számára lehet hasznos és kézenfekvő, mivel 

számára rendelkezésre állnak az elemzendő dokumentumok, így lehetőség nyílik akár nagy 

mintás elemzésre is. A fenntartó egy ilyen mérés lefolytatása után azonosítani tudná a 

dominánsan intézményes jellemzőket mutató szolgáltatásokat és célzott fejlesztést tudna 

számukra nyújtani, valamint megismerhetné a túlnyomó részt közösségi működést mutató 

szolgáltatókat, amelyeket jó gyakorlatként tudna hasznosítani.  
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A szempontrendszer önfejlesztési eszközként is hasznosítható lehet egy támogatott lakhatási 

szolgáltatás dolgozói és lakói számára. Segíthet azonosítani az intézményes és közösségi 

működéseket a szolgáltatásban, ami mentén fejlesztési célokat lehet megfogalmazni. 

A fő kutatási kérdéseim mellett több alkérdésre is keretem a választ a dolgozatomban.  

Milyen lehetséges értelmezései vannak az intézményi férőhely kiváltásnak nemzetközi és hazai 

szinten? Hogyan formálódott Magyarországon a kiváltás célja a kiváltás gondolatának 

első felmerülése óta? 

Magyarországon a „deinstitutionalization” jelenség először intézménytelenítés, kitagolás, 

majd kiváltás néven jelent meg. Az idők során mind a fogalom, mind a mögöttes tartalom, 

változásokon ment keresztül. A kitagolás fogalom a fogyatékos személyek vonatkozásában 

jogszabályi szinten először 1998-ban jelent meg. A cél az önálló életvitelre képes fogyatékos 

személyek esetében, az intézményi ellátástól a kisebb létszámú lakóotthoni szolgáltatási 

forma felé való elmozdulás volt. Az önálló életvitelre nem képes fogyatékos személyek 

esetében a cél az intézményi körülmények modernizálása volt. Az ENSZ Fogyatékosügyi 

Egyezményének 2007-es ratifikálása hatására az új cél a kiváltás lett, ami már minden 

intézményben élő fogyatékos személy férőhelyeinek kiváltását célozta. Alapvetően az 

intézményi férőhely kiváltás jelenlegi fő célja a jogalkotó által intézményként definiált (50 

férőhelyesnél nagyobb) fogyatékos személyek, pszicho-szociális fogyatékos személyek és 

szenvedélybeteg személyek bentlakásos szolgáltatásainak kiváltása támogatott lakhatással és 

kapcsolódó szociális alapszolgáltatásokkal. Tehát a fő fókusz az intézményben élő fogyatékos 

személyeken és nem a fogyatékos emberek döntő többségét jelentő magánháztartásokba n élő 

fogyatékos személyeken és az ő támogató szolgáltatásaik fejlesztésén van. A kiváltás 

célmeghatározása nem felel meg az EEG (2012) tág kiváltási értelmezésének, amely magában 

foglalja nem csak a közösségi támogató szolgáltatások, de a közösségi szolgá ltatások 

hozzáférhetővé tételét is.  

A közösségi létesítmények, terek és szolgáltatások fogyatékos személyek társadalmi 

részvételében betöltött fontos szerepét az esettanulmányban leírtak is jól illusztrálják. A 

vizsgált kisvárosban a pszicho-szociális fogyatékos személyek társadalmi részvételének 

fontos színterei voltak a boltok, a vendéglátóipari egységek, a közterek és a kulturális 

intézmények, amelyek lehetővé tették az érintettek kapcsolódását érdeklődés alapú 

közösségekhez.   
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Valamint az ENSZ Fogyatékos személyek jogairól szóló Egyezmény 19. cikkének, a 

fogyatékos emberek önálló élethez és közösségi befogadáshoz való jogának megvalósulását a 

hazai gondnoksági rendszer is akadályozza, hiszen általa nem biztosított a gondnokság alatt 

lévő fogyatékos személyek szabad választáshoz való joga.  

Mi mondható el a hazai kiváltás eredményeiről?  

A fogyatékos személyek szakosított szolgáltatásaiban továbbra is a domináns ellátási forma az 

intézményi ellátás. A csoportos lakhatási szolgáltatások közül először (1999-ben) a lakóotthon 

jelent meg, majd a támogatott lakhatás (2012-ben). 

Jelenleg a hatályos szabályozás szerint intézményi férőhely létrehozási stop van érvényben. 

Tehát új fogyatékos személyek, pszicho-szociális fogyatékos személyek és szenvedélybeteg 

személyek lakhatási férőhelye csak támogatott lakhatás formájában hozható létre.  

EU-s társfinanszírozás keretében pályázati forrásokból Magyarország jelenleg az 50 

férőhelyesnél nagyobb ápoló-gondozó intézmények teljes kiváltását és helyettük támogatott 

lakhatási szolgáltatások létrehozását támogatja a fogyatékos, pszicho-szociális fogyatékos és 

szenvedélybeteg személyek célcsoportjainak vonatkozásában.  

Úgy vélem a Szociális törvény által leírt támogatott lakhatási szolgáltatás leginkább a 

csoportos lakhatás kategóriába sorolható. Tekintve, hogy keretében fogyatékos személyek egy 

változó létszámú csoportja 40  él együtt és nem szükségszerűen valósul meg a lakhatási és 

egyéb szolgáltatások szétválasztása a fenntartó szintjén. Előre mutató azonban, hogy a 

támogatott lakhatás jogi szabályozása lehetővé teszi, hogy a TL keretében opcionálisan 

nyújtható szolgáltatásokat külső szociális alapszolgáltatóval kötött együttműködésben 

szervezze meg a TL fenntartója. Ennek megvalósulása esetében egy diverz szolgáltatási 

csomag jöhetne létre, ami jobban közelítene az EEG (2012) támogatott lakhatás fogalmához. 

Ez azonban csak egy lehetőség, hiszen a TL fenntartója maga is létrehozhat szociális 

alapszolgáltatást. A kiváltás első körében (TIOP 3.4.1) létrejött TL hálózat szolgáltatói 

továbbra is komplex szolgáltatási csomagot nyújtanak és a lakók minden szükségletét 

jellemzően saját szolgáltatások keretében fedik le.  

Az EEG (2012) által leírt közösségi lakhatási típusok közül tehát Magyarországon csak 

csoportos lakhatási formák érhetők el. Ilyen szolgáltatás a lakóotthon és a támogatott lakhatás. 

                                                                 
40

 A támogatott lakhatás 3 típusa hozható létre. Max. 6 fős lakás, ház; 7 -12 fős lakás, ház; Max 50 fős lakások 
vagy épületek együttese. (1993. Évi III. Tv.)  
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Úgy vélem, hogy az EEG (2012) meghatározása szerinti támogatott lakhatási életformában 

élnek emberek Magyarországon, csak ezt nem tekintjük a magyar szabályozásban támogatott 

lakhatásnak. Tehát saját vagy bérelt ingatlanban, magánháztartásban élnek fogyatékos 

emberek, akik szociális alapszolgáltatásokat vesznek igénybe a szükségleteik mentén. Ennek 

az életformának a támogatásához egyrészt a szociális alapszolgáltatások fejlesztésére lenne 

szükség, másrészt akadálymentes szociális bérlakások létrehozására. Előbbire részben, 

utóbbira egyáltalán nem terjed ki a kiváltási folyamat Magyarországon. Fejlesztésük nélkül 

viszont a kielégítetlen szükségletek a meglévő szakellátási szolgáltatásokon, illetve a 

fogyatékos személyek családjain csapódnak le és terhelik túl őket.  
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Táblázat 6: Fogyatékos személyek megoszlása fogyatékosság típus szerint  

1. sz. táblázat 

Fogyatékos személyek megoszlása fogyatékosság típus szerint 
 (Forrás: 2001. évi és 2011. évi népszámlálás) (Táblázat: saját szerk.) 

Fogyatékosság típusok 
2001 2011 

fő % fő % 

Mozgássérült együtt/Mozgássérült  272 811 40,85% 232206 39,01% 

Gyengén látó, egyik szemére nem 
lát/Gyengén látó, alig látó 

96 021 14,38% 73430 12,34% 

Vak 10554 1,58% 9054 1,52% 

Nagyothalló 61 503 9,21% 63014 10,59% 

Siket, siketnéma, néma/Siket 11 488 1,72% 8571 1,44% 

Súlyos beszédszervi fogyatékos  0 0,00% 46648 7,84% 

Mentálisan sérült 0 0,00% 46265 7,77% 

Értelmi fogyatékos 59 734 8,94% 42779 7,19% 

Beszédhibás 16 225 2,43% 14528 2,44% 

Beszédfogyatékos 0 0,00% 10913 1,83% 

Autista 0 0,00% 5120 0,86% 

Siketvak (látás és hallás sérült)  0 0,00% 3262 0,55% 

Egyéb 139 570 20,90% 2277 0,38% 

Ismeretlen 0 0,00% 37120 6,24% 

Összesen 667 906 100,00% 595187 100,00% 

 

 

Táblázat 7: Fogyatékos személyek megoszlása háztartástípus szerint  

2. sz. Táblázat 

Fogyatékos személyek megoszlása (% ) háztartás típus szerint 

(Forrás: KS H, Népszámlás 2011) (Táblázat: saját szerk.) 

Fogyatékosság típusa Magánháztartásban élő Intézeti háztartásban élő Összesen 

Értelmi fogyatékos 65,5 34,5 100 

Mentálisan sérült 78,8 21,2 100 

Beszédfogyatékos 81,2 18,8 100 

Beszédhibás 87,9 12,1 100 

Vak 90,5 9,5 100 

Autista 92,2 7,8 100 

Siket 93,7 6,3 100 

Mozgássérült 94,6 5,4 100 

Nagyothalló 95,3 4,7 100 

Gyengénlátó, aliglátó 95,8 4,2 100 

Siketvak 96,1 3,9 100 

Súlyos belszervi fogyatékos  97 3 100 
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Táblázat 8: A fogyatékos személyek tartós bentlakásos szociális intézményi 

férőhelyszámai ellátási típusonként 

3.sz. táblázat 
A fogyatékos személyek tartós bentlakásos szociális intézményi férőhelyszámai ellátási típusonként 

 (Forrás: KSH Szociális Statisztikai Évkönyv 2016) (Táblázat: saját szerk.) 

Típus 1995 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Fogyatékos 
személyek 
otthona 

15 220 15 975 16 521 16 752 16 902 16 740 16 610 16 495 16 516 16 335 16 365 15 818 

Ebből: nagy 
intézmény 

(férőhely) 

15 220 15 975 15 432 15 335 15 349 15 169 14 985 14 843 14 815 14 672 14 687 14 239 

Ebből: nagy 
intézmény (%) 

100,00% 100,00% 93,41% 91,54% 90,81% 90,62% 90,22% 89,98% 89,70% 89,82% 89,75% 90,02% 

Ebből: 
lakóotthon 
(férőhely) 

0 0 1 089 1 417 1 553 1 571 1 625 1 652 1 701 1 663 1 678 1579 

Ebből: 
lakóotthon (%) 

0,00% 0,00% 6,59% 8,46% 9,19% 9,38% 9,78% 10,02% 10,30% 10,18% 10,25% 9,98% 

 

 

 

 

Táblázat 9: Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos szociális intézményi férőhelyszámai 

ellátási típusonként 

4.sz . táblázat 
Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos szociális intézményi férőhelyszámai ellátási típusonként 

(Forrás: KSH Szociális Statisztikai Évkönyv 2016) (Táblázat: saját szerk.) 

Típus 1995 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Pszichiátriai 

betegek 
otthona 

7 412 7 939 8 004 8 266 8 647 8 735 8 880 8 922 8 783 8 792 8 815 8 689 

Ebből: nagy 
intézmény 

(férőhely) 

7 412 7 939 7 835 7 945 8 302 8 428 8 585 8 653 8 515 8 567 8 610 8 484 

Ebből: nagy 
intézmény (%) 

100,00% 100,00% 97,89% 96,12% 96,01% 96,49% 96,68% 96,98% 96,95% 97,44% 97,67% 97,64% 

Ebből: 

lakóotthon 
(férőhely) 

0 0 169 321 345 307 295 269 268 225 205 205 

Ebből: 

lakóotthon (%) 

0,00% 0,00% 2,11% 3,88% 3,99% 3,51% 3,32% 3,02% 3,05% 2,56% 2,33% 2,36% 
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Táblázat 10: Támagatott lakhatási szolgáltatás férőhelyszámai 

5. sz. Táblázat 

Támogatott lakhatási szolgáltatás férőhelyszámai  
(Forrás: KSH, Szociális Statisztikai Évkönyv 2016)  

(Táblázat: saját szerk.) 

Ellátás típusa 2014 2015 2016 

Fogyatékos személyek férőhelyei (szám)  94 265 886 

Fogyatékos személyek férőhelyei (%) 34,43% 43,23% 60,85% 

Pszichiátriai beteg személyek férőhelyei (szám) 95 194 366 

Pszichiátriai beteg személyek férőhelyei (%) 34,80% 31,65% 25,14% 

Szenvedély beteg személyek férőhelyei (szám) 84 154 204 

Szenvedély beteg személyek férőhelyei (%) 30,77% 25,12% 14,01% 

Összesen 273 613 1456 

 

 

 

Táblázat 11: Lakóotthonok és támogatott lakhatási formák férőhelyszáma ellátási 

típusonként 

6.sz. Táblázat 

Lakóotthonok és támogatott lakhatási formák férőhelyszáma ellátási típusonként 
(Forrás: Szociális Statisztikai Évkönyv 2016) (Táblázat: saját szerk.) 

 
1995 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Lakóotthon 
fogyatékos személyek 
részére 

0 0 1 089 1 417 1 553 1 571 1 625 1 652 1 701 1 663 1 678 1 579 

TL fogyatékos 

személyek részére 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 265 886 

Lakóotthon 
pszichiátriai beteg 

személyek részére 

0 0 169 321 345 307 295 269 268 225 205 205 

TL pszichiátriai beteg 

személyek részére 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 194 366 
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Táblázat 12: Kimutatás a tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények 

működési adataiból 

7. Táblázat 

Kimutatás a tartós bentlakásos és átmeneti  elhelyezést nyújtó intézmények működési adatairól (1202) 

Lekérdezés ideje: 2018. AUG. 21.  

(Forrás: KSH, egyedi kérésre összeállított táblázatos adatállomány , 2017) 

 (Táblázat: Só lyom Ildikó, KSH, Komplex s zolgáltatások osztálya) 

  ftab381 ftab382 ftab383 ftab384 ftab385 

  18. életévüket 

betöl tött 

ellátottak 

száma - 

tárgyév 

XII.31-én 

Ebből: 

cselekvőképes 

(támogatott 

döntéshozatalban 

részt vevők 

kivételével) 

Ebből: 

támogatott 

döntéshozatalban 

vesz részt 

Ebből: 

korlátozottan 

cselekvőképes  

Ebből: 

cselekvőképtelen  

az ellátás típusa szöveg 

(f105) 

          

fogyatékos személyek 

otthona 
11739 1395 16 2394 7934 

pszichiátriai betegek otthona 8055 1203 24 3832 2996 

fogyatékosok rehabilitációs 

intézménye 
686 236 2 348 100 

pszichiátriai betegek 

rehabilitációs intézménye  
125 47   63 15 

fogyatékos személyek 

rehabilitációs lakóotthona 
332 97 12 173 50 

fogyatékos személyek 

ápoló-gondozó lakóotthona 
1188 194 30 477 487 

pszichiátriai betegek 

rehabilitációs lakóotthona 
193 45 2 131 15 
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Táblázat 13: Kimutatás a tartós bentlakásos és átmenteti elhelyezést nyújtó intézmények 

működési adataiból 

8. Táblázat 

Kimutatás a tartós bentlakásos és átmeneti  elhelyezést nyújtó intézmények működési adatairól (1202)  

A lekérdezés ideje: 2018-AUG.  -21  

(Forrás: KS H, egyedi adatigénylés, 2017) 

(Táblázat: Saját szerk.) 

  

18. 

életévüket 

betöl tött 

ellátottak 

száma - 

tárgyév 

XII.31-én 

Ebből: 

Cselekvőképes 

(támogatott 

döntéshozatal

ban részt 

vevők 

kivételével) 

(% ) 

Ebből: 

támogatott 

döntéshozat

alban vesz 

részt (% ) 

Ebből: 

korlátozottan 

cselekvőképes 

(% ) 

Ebből: 

cselekvőképtelen 

(% ) 

Ebből: 

Korlátozottan  

cselekvőképes és 

cselekvőképtelen 

személyek (% ) 

Ellátás 

típusa 
    

  

fogyatékos 

személyek 

otthona 
11739 11,88% 0,14% 20,39% 67,59% 87,98% 

pszichiátriai 

betegek 

otthona 
8055 14,93% 0,30% 47,57% 37,19% 84,77% 

fogyatékosok 

rehabilitációs 

intézménye 
686 34,40% 0,29% 50,73% 14,58% 65,31% 

pszichiátriai 

betegek 

rehabilitációs 

intézménye 

125 37,60% 0,00% 50,40% 12,00% 62,40% 

fogyatékos 

személyek 

rehabilitációs 

lakóotthona 

332 29,22% 3,61% 52,11% 15,06% 67,17% 

fogyatékos 

személyek 

ápoló-

gondozó 

lakóotthona 

1188 16,33% 2,53% 40,15% 40,99% 81,14% 

pszichiátriai 

betegek 

rehabilitációs 

lakóotthona 

193 23,32% 1,04% 67,88% 7,77% 75,65% 
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12. Szakértői interjú váz 
 

Kiváltás fogalma, célja, története: 

 Ön melyik kifejezést használja az angol „deinstitutionalization” fogalom magyar 

megfelelőjeként? Mit ért ön a kifejezés alatt? Vagy milyen más fogalmat használ?  

 Mi ön szerint a kiváltás célja?  

 Ön szerint melyek a kiváltás célcsoportjai?  

 Ön szerint mikor és hogyan indult el a kiváltás Magyarországon? Mik voltak ön 

szerint a kiváltás fontosabb állomásai?  

 Milyen irányba halad a kiváltási folyamat ön szerint Magyarországon? Miért?  

 Ön szerint milyen irányba kellene haladnia a kiváltási folyamatnak az országban? 

Miért? 

 Ön szerint mik a kiváltás hazai eredményei?  

Kiváltás szereplői: 

 Ön szerint melyek a legfontosabb szereplők a hazai kiváltási folyamatban? Miért? 

Milyen irányt képviselnek ezek a szereplők a kiváltás vonatkozásában?  

 Ön szerint mely szereplők vannak a legnagyobb hatással a hazai kiváltás folyamatára? 

Miért? 

 Mi az ön szervezetének a szerepe a kiváltásban? Milyen kiváltási irányt képvisel az ön 

szervezete? 

Közösségi alapú szolgáltatások: 

 Ön szerint mi tekinthető intézeti ellátásnak a fogyatékos személyek vonatkozásában?  

 Ön szerint mi tekinthető közösségi alapú szolgáltatásoknak a fogyatékos személyek 

vonatkozásában? 

 Ön szerint mi tekinthető közösségi alapú lakhatásnak a fogyatékos személyek 

vonatkozásában? 

 Ön szerint mi tekinthető támogatott lakhatásnak?  



 
 

Absztrakt 

 

Magyarországon a fogyatékos személyek bentlakást nyújtó szakosított szociális ellátásait a 

jogalkotó a szolgáltatás férőhelyszáma alapján minősíti intézményes vagy közösségi 

ellátásnak. Ezzel szemben a nemzetközi szakmai diskurzus intézményes ellátásnak elsősorban 

azokat a szolgáltatásokat tekinti, amelyekben kialakul az intézményi kultúra. 

Disszertációmban egy az intézményi kultúra fogalmából kiinduló kvalitatív mérőeszköz 

kidolgozását tűztem ki célul, amely úgy vélem pontosabb képet nyújthat arról, hogy egy adott 

szolgáltatás mennyiben képes támogatni a felhasználói önálló életvitelét és közösségi 

részvételét. 

Dolgozatomban arra a két fő kutatási kérdésre kerestem a választ, hogy mi tekinthető 

intézményi, illetve közösségi szolgáltatásnak a fogyatékos személyek szakosított szociális 

szolgáltatásai tekintetében és hogyan tehetőek mérhetővé ezek a fogalmak. A disszertációban 

kidolgozott kvalitatív szempontrendszert előteszteltem egyrészt a kiváltás keretében létrejött 

támogatott lakhatási formákon, másrészt egy nagy létszámú bentlakásos intézményen és egy 

nem kiváltási pályázat keretében létrejött támogatott lakhatási szolgáltatáson. A tesztelés azt 

az eredményt hozta, hogy a módszer jól tudta azonosítani az intézményi illetve a közösségi 

jellemzőket a vizsgált szolgáltatások esetében. A szempontrendszer úgy vélem számos módon 

továbbfejleszthető, nagy mintán való tesztelés útján kvantitatív mérőeszközzé alakítható.  

A mérőeszköz úgy vélem adalékul szolgálhat annak a kérdésnek a megválaszolásához, hogy 

Magyarországon hozott-e elmozdulást a fogyatékos emberek társadalmi befogadását támogató 

szolgáltatások felé az intézményi férőhely kiváltás.  

 

Kulcsszavak: Fogyatékos ember, intézményi férőhely kiváltás, közösségi szolgáltatás, 

intézményi kultúra 

  



 

Abstract 

 

In Hungary according to the law a residential care service is considered institutional or 

community based depending on the number of residents living together. Despite the fact, that 

the international professional debate defines residential services as institutions when the 

institutional culture occurs. In my thesis I created a qualitative method based on the concept 

of institutional culture to help the identification of institutional and community based features 

in residential services. So we could see if how residential services support the independent 

living and participation in the community of people with disability. 

The main research questions of my thesis were: What can be considered as an institutional 

and a community based service? How can these concepts are made measurable? I pre-tested 

the method developed in my thesis on supported housing services created in the Hungarian 

deinstitutionalization process and on a big residential institution. As a result I found that the 

method could identify the institutional and community based features of the measured 

services. In my opinion the method can be developed in various ways. For example after 

testing the method on a large sample it could be improved into a quantitative method.  

The method could help in answering the question whether the deinstitutionalization process in 

Hungary could give a push to the development of residential services of people with disability 

toward social inclusion or not.  

Keywords: people with disability, deinstitutionalization, community-based service, 

institutional culture 

 


