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A Szociális Alap- és Szakellátási 
Módszertani Osztály feladatai a 

pszichiátriai- és szenvedélybeteg ellátás 
területén I.

• Kapcsolatfelvétel szervezetekkel, 
társintézményekkel

• Az Országos Közösségi Ellátások Egyesületével 
(OKEE) együttműködésben látjuk el a feladatot

• A 2018.07.01. napjával hatályos szakmai 
ajánlások kitöltési útmutatójának elkészítése 
(közösségi alapellátások, nappali ellátások és 
alacsonyküszöbű ellátás)



A Szociális Alap- és Szakellátási 
Módszertani Osztály feladatai a 

pszichiátriai- és szenvedélybeteg ellátás 
területén II.

• Munkacsoportokon való részvétel:

❑Szegregátum munkacsoport

❑Addiktológiai problémával élő szülő és 
gyermeke a támogatott lakhatásban

❑Helperek Önkéntes Segítők Egyesülete



A Szociális Alap- és Szakellátási 
Módszertani Osztály feladatai a 

pszichiátriai- és szenvedélybeteg ellátás 
területén III.

• Konferenciákon való részvétel

• Szakmai rendezvényeken való részvétel

• Előadások tartása

• Műhelyek lebonyolítása



Szakmai program 
véleményezések

2017-2018

Pszichiátriai betegek részére
nyújtott

- közösségi ellátás: 1 db

- nappali ellátás: 1 db

- támogatott lakhatás: 2 db

Szenvedélybetegek részére
nyújtott

- közösségi ellátás: 1 db

- nappali ellátás: 1 db

- támogatott lakhatás: 1 db

- bentlakásos intézmény: 2 db

Szakmai 
ellenőrzések

2017-2018

Pszichiátriai betegek részére
nyújtott

- közösségi ellátás: 12 db

- nappali ellátás: 15 db

- támogatott lakhatás: 1 db

- bentlakásos intézmény: 5 db

Szenvedélybetegek részére
nyújtott

- közösségi ellátás 12 db

- nappali ellátás 11 db

- támogatott lakhatás 3 db

- bentlakásos intézmény 3 db

A szakértői feladatok ellátása a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók,

intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013 (X.24.)

Korm. rendelet 20.§ és 37.§ (1)-(4) bekezdései értelmében történik.



• Hivatkozott kormányrendelet 20.§ értelmében „(2) Ha az engedélyes bejegyzése iránti 
eljárásban a szakmai program megfelelőségének kérdésében szakértő kirendelése szükséges…”

Általánosságban elmondható tapasztalatok:

• Nem a hatályos jogszabályokat alkalmazzák.

• A rövidítések, hivatkozások helytelen 
használata (nincs előzmény).

• Formai- alaki hibák (eltérő betűméretek, nem 
sorkizárt, helyesírási hibák stb.).

• Igénybevétel módja nincs kifejtve részletesen.

• Célcsoportok vonatkozásában általánosságok 
kerülnek megfogalmazásra.



Javítandó területek:

• Szakmai program nem aktualizált – 2017 vagy 
2015 előtti verzió aktualizálás
szükségessége.

• Alaki-formai hibák javítása

• Célcsoportok vonatkozásában az általánosságok 
elkerülése. 

• Pontos és adekvát megfogalmazása annak, hogy  
a helyi sajátosságokat alapul véve miként 
alakítható ki az ellátás gyakorlata.



Javítandó területek:

• Szolgáltatási elemek beépítése a nyújtandó 
szolgáltatásra vonatkozóan

❑Közösségi ellátás
- tanácsadás

- esetkezelés

- készségfejlesztés

- gondozás

- megkeresés

Az egyes elemekben a helyi szükségletekre reagáló 
tevékenységek megjelenítése.



Javítandó területek:

• Szolgáltatási elemek beépítése a nyújtandó 
szolgáltatásra vonatkozóan

❑Nappali ellátás
- Tanácsadás

- Esetkezelés

- Gondozás

- Étkeztetés

- Felügyelet

- Háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás

- Készségfejlesztés

- Közösségi fejlesztés

Az egyes elemekben a helyi szükségletekre reagáló 
tevékenységek megjelenítése.



Javítandó területek:

• Szolgáltatási elemek beépítése a nyújtandó 
szolgáltatásra vonatkozóan

❑Alacsonyküszöbű szolgáltatás
- Tanácsadás

- Esetkezelés

- Készségfejlesztés

- Megkeresés

- Háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás

- Közösségi fejlesztés

Az egyes elemekben a helyi szükségletekre reagáló 
tevékenységek megjelenítése.



• Hivatkozott kormányrendelet 37.§ (1) kimondja: „Ha a működést engedélyező szerv 
ellenőrzése során a szakmai programban foglaltak megvalósulása vagy a szolgáltatások 
megfelelőségének kérdésében szakértő kirendelése szükséges…”

• Pszichiátriai és szenvedélybeteg ellátás esetében 
alkalmazott módszer: iratbekérés alapján, 
dokumentumelemzés, helyszíni ellenőrzés

− szakmai program vizsgálata,

− teljes iratanyag vizsgálata (anonimizálva)

− minta dokumentumok vizsgálata

− gondozási és eseménynapló áttekintése

− munkaköri leírás tervezetek vizsgálata



Tapasztalatok

- Személyi és tárgyi feltételek általában 
megfelelően biztosítottak.

- A munkakörök besorolásának felülvizsgálata 
részben, vagy nem történt meg, amelyek nem 
kerültek átvezetésre az iratanyagokban.

- Hiányos a szolgáltatási elemek biztosítása.

- A gyakorlatban megjelenített és a leírt koncepció 
egymással gyakran nincs összhangban. 

- Hiányoznak a helyi specialitások.



- Az iratanyagban foglalt adatok nincsenek 
összhangban. 

- Az együttműködési megállapodások nagyon 
felületesek, illetve azok nem kerültek 
felülvizsgálatra. 



• Kutatás elemzés 

• Képzés/továbbképzés

• Komplexitás, rendszerszemlélet –
együttműködések

• Műhelytalálkozók – ellátási típus/célcsoport 
specifikus.

• Szakmai ajánlások, GYIK készítése és 
publikálása.



• Szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű 
szolgáltatás : 64 (megyei szinten min. 1 db szolgáltató)

• Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi 
alapellátás: 91 (megyei szinten min. 1 db szolgáltató)

• Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi
alapellátás: 89 (megyei szinten min. 1 db szolgáltató)

• Pszichiátriai betegek részére nyújtott nappali ellátás: 99 
(Nógrád és Somogy megyében nincs)

• Szenvedélybetegek részére nyújtott nappali ellátás: 89 
(Komárom- Esztergom, Nógrád és Pest megyében nincs)









Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

Módszertani Főosztály elérhetőségek

Tel.: 06 30 584 44 16 

e-mail:modszertan@szgyf.gov.hu


