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1.  Bevezető   

A fővárosi lakosok szakosított szociális ellátására kiépült,  

ápolást, gondozást nyújtó intézményrendszerének jellemzői 

  

Budapesten –amely közel kétmillió polgár otthona– a szociális gondoskodás megszervezése, a 

rendszerváltozás terheit viselő lakossági csoportok biztonsága fontos várospolitikai kérdés. Az 

országosan ismert tendenciák -az elöregedés, a munkanélküliség, a rossz egészségi állapot, a 

szegénység- mellett a fővárosban az urbanizációra jellemző hajléktalanság, a szegregáció, a gyermekek 

utcai léte, a kriminalitás és a drogproblémák koncentrációja is tapasztalható. Mindezt még tetézi a 

szociális migráció, amely a városban remélt megélhetési előnyök miatt az ország leszakadó régióiból 

Budapestre irányul.  

A Fővárosi Önkormányzat az ország legnagyobb személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátást 

biztosító intézményrendszerét tartja fenn. Fenntartásában működik az ország összes 

intézményeinek/telephelyeinek 16,39 %-a, amely intézményekben biztosított az ország összes 

férőhelyeinek 17,29 %-a. 

Intézménytípusonkénti férőhelyek vonatkozásában az ország Idősek Otthonainak 18,17 %-a, 

Pszichiátria Betegek Otthonainak 19,55 %-a, Értelmi Fogyatékosok Otthonainak 13,75 %-a, a 

hajléktalan-ellátás intézményeinek 45,33 %-a fővárosi fenntartású. 

Az ország legnagyobb személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézményrendszere 

jelentős szakmai eredményeket, de gondokat és dilemmákat is megjelenít.      (kinyomtatva felolvasni!) 



A Fővárosi Önkormányzat ellátási kötelezettsége – 20 év óta 

A Fővárosi Önkormányzat  

 fenntartásában működő tartós bentlakásos, szakosított intézményei, 

alaptevékenységüket illetően 4 csoportba sorolhatók (időskorúak-, 

pszichiátriai betegek  és értelmi fogyatékosok otthona, valamint a 

hajléktalanok ellátását biztosító intézmény). 

 tartja fenn az ország legnagyobb szociális ellátást nyújtó 

intézményrendszerét, az ország összes intézményi férőhelyeinek közel                

10 %-át, ebből intézménytípusonként az időskorúakat gondozó otthonok 

8,4 %-át-, a pszichiátriai betegek otthonainak 14,8 %-át-, az értelmi 

fogyatékosok otthonainak 10,04 %-át. 

 

 A Fővárosi Önkormányzat a szociális gondoskodás szakosított ellátási formái 

keretében 22 intézmény, 63 (székhely és telephely együtt) telephelyen, - 

melyek közül – 13/5 intézmény a fővárostól jelentős földrajzi távolságra 

található- összesen 6420 férőhelyen biztosítja az ellátást igénylők 

elhelyezését, ápolását, gondozását. A működő férőhelyek közül:                        

3807 időskorúak otthoni, 1215 pszichiátriai betegek otthoni-, 1400 értelmi 

fogyatékos otthoni (ebből 68 férőhely pedig lakóotthoni - fogyatékosok és 

pszichiátriai betegek) ellátást biztosít. 

 



A Fővárosi Ön kormányzat által fenntartott szakosított szociális intézmények 

Idősek Otthonai Pszichiátriai Betegek 

Otthonai 

Értelmi Fogyatékosok 

Otthonai 

Hajléktalanok 

ellátása 

1047 Bp. Baross u. 100. (137 fh.) 

1046 Bp. Béla u. 18. (30 fh.) 

1046 Bp. Csokonai u. 38. (56 fh.) 

1064 Bp. Rózsa u. 67. (121 fh.) 

1092 Bp. Knézits u. 14. (50 fh.) 

1071 Bp. Dózsa Gy. út 82/b. (79 fh.) 

1068 Bp. Benczúr u. 46. (50 fh.) 

1161 Bp. Pálya u. 27. (39 fh.) 

1102 Bp. Halom u. 31. (40 fh.) 

1103 Bp. Óhegy u. 48. (73 fh.) 

1213 Bp. Tapló u. 1. (60 fh.) 

1103 Bp. Gergely u. 85. (160 fh.) 

1112 Bp. Kamaraerdei út 16. (400 fh.) 

1112 Bp. Rupphegyi út 7. (126 fh.) 

1115 Bp. Bánk bán u. 12-20. (120 fh.) 

1125 Bp. Kútvölgyi út 20-22. (135 fh.) 

1031 Bp. Ányos u. 3. (75 fh.)  

1124 Bp. Mártonhegyi út 53-57.  (56 fh.) 

1121 Bp. Zugligeti út 58. (34 fh.) 

IO 1201 Bp., Virág B. u.  

36. (138 fh.) 

IO 1192 Bp. Mészáros L. u. 

26. (50 fh.)  

PBO 1182 Bp. Ráday G. u. 

3.  (140 fh.) 

1173 Bp. Pesti út 117. (544 fh.) 

2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 65.  

(192 fh.) - 30 km 

2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 65.  

8048/2 hrsz( 50 fh.) - 30 km 

2113 Erdőkertes Petőfi S u. 49 -52 fh) 

5701 Gyula, Vértanúk útja 1-5.  

(425 fh.) – 222 km 

8153 Polgárdi-Ipartelepek 

Somlyói u. 2. (165 fh.) – 80 km 

9700 Szombathely, Bogáti út 

72.  (140 fh.) – 217 km 

2635 Vámosmikola, Ipolysági út 

9-11. (150 fh.) – 75 km 

2025 Visegrád, Mogyoróhegy út 

10. (95 fh.) – 43 km 

9971 Szentgotthárd, 

Hunyadi u. 29. (720 fh.) – 

243 km 

9970 Szentgotthárd, Május  

1. út 19. (14 fh.) 

6422 Tompa, Szabadföld 

út 47. (150 fh.) – 177 km 9919 Csákánydoroszló, Fő u. 

11. (255 fh.) – 222 km 

8713 Kéthely, Magyari u. 35.  

(140 fh.) – 212 km 

8713 Kéthely, Hunyadi u. 61-14fh 

8713 Kéthely, Hunyadi u. 93-20 fh 

8713 Kéthely, Ady E. u. 55. -40 fh 

8331 Sümeg-Darvastó 

Foglalkoztató Intézet  

(255 fh.) – 166 km 

8331 Sümeg-Darvastó 

Lakóotthonok (24 fh.) 

2463 Tordas, Gesztenyés út 1.  

(200 fh.) – 30 km 

2463 Tordas, Hangyasor 255/4.  

(60 fh.) 

2463 Tordas, Somogyi B.u. 35. 

(12 fh.) 

9476 Zsira, Rákóczi F. u. 12.  

(186 fh.) – 201 km 

9476 Zsira, Flórián u. 54. (8 fh.) 

9476 Zsira, Fő u. 1. (10 fh.) 

9476 Zsira,  Peresznye külterület  

(76 fh.) 

1134 Bp. Dózsa Gy. út 152.  

ÁSZ: 326 fh, ANY: 14 fh,  

CSÁO: 12 fh, ÉM: 150 fh. 
 

1097 Bp. Külső  mester u. 84.  

ÁSZ: 129 fh 
 

1105 Bp. Bánya u. 37.  

ÁSZ: 64 fh. 
 

1104 Bp. Vaspálya u. 56.  

ÁSZ: 66 fh 
 

1105 Bp. Előd u. 9. ÉM:140 fh 
 

1081 Bp. Alföldi u. 6-8.  

ÁSZ:221 fh. 
 

1087 Bp. Könyves K. krt. 84.  

ÉM: 100 fh, NM: 100 fh. 
 

1102 Bp. Fehér köz 2.  

NM: 120 fh 
 

1097 Bp. Táblás u. 31.  

ÉM: 80 fh. 
 

1089 Bp. Kálvária u. 23.  

ÁSZ: 48 fh. 
 

1119 Bp. Kocsis u. 26.  

ÁSZ: 150 fh, Mszáll: 200 fh. 
 

1047 Bp. Rákosszeg park 4-6.  

CSÁO: 80 fh, Mszáll: 70 fh. 
 

1091 Bp., Gyáli út 23. 

ÁSZ: 150 fh, Mszáll: 200 fh. 

Integrált Intézmények  

ÉFO 8925 Búcsúszentlászló,  

Arany J. u. 17. (100 fh.)  

– 227 km 

PBO 8741 Zalaapáti, Deák F. 

u. 3.  (191 fh.) – 187 km 

BMSZKI 





A Fővárosi 

Önkormányzat 

fenntartásában 

működő 

idősotthonok kora 

és értéke  

2002.-2017. (+40%)  

intézmény címe hrsz db építés éve értéke 

 Bp.X. Gergely u. 85. 42305/1 2    1979 354 895    
 Bp. XII. Mártonhegyi út 53 8543 1    1914 559 882    
 Bp. II. Gárdonyi G. u. 4. 12586/1 1    1920 190 311    
 Bp. XII. Bürök u. 27. 8568/1 1    1932 84 072    
 Bp. XII. Zugligeti út 58. 10819/30 1    1910 96 271    
 Bp. IV. Baross u. 100. 74262 3    A- 1880, C-1925, D-1970 163 774    
 Bp. Csokonai u. 38. 70082 1    1941 103 020    
 Bp. IV. Béla u. 18. 74430 1    1932 59 121    

 Bp. VII. Dózsa György út 82/b 33481/2 1    1871 190 816    

 Bp. VI. Benczúr u. 46 29673 1    1930 126 966    

 Bp. XVI. Georgina u. 32. 116944 1    1910 41 475    

 Bp. XVI. Pálya u. 27. 110280 1    1964 102 706    

 Bp. Táncsics u. 2. 105750 1    1938 32 899    

 Bp. VI. Rózsa u. 67. 28618 1    1892 121 410    

 Bp. IX. Knézich u. 14. 36873 1    1892 295 401    

 Bp. X. Óhegy u. 48. 41982/46 2    1978; 2000 307 133    

 Bp. X.Halom u. 31. 41471 1    1931 21 197    

 Bp. Tapló u. 1. 205856 1    1936 140 586    

 Bp. XI. Kamaraerdei út 16. 37 3    A-1880, B-1930, C-1996 2 861 211    

 Bp. XI. Rupphegyi út 7. 1528/4 1    1974 808 159    

 Bp. XI. Bánk bán u. 12-20. 3425 1    1968 228 598    

 Bp XII. Kútvölgyi út 20-22. 10174/1 1    1982 409 780    

 Bp. III. Ányos u. 3. 23152/160 1    1985 152 988    

 Bp. XVII. Pesti út 117. 125392 1    1974 967 470    

 Bp. XX. Virág Benedek u. 36. 179963/1 4    B.II.-IV. 1929 98 404    

 Bp. XX. Virág Benedek u. 36. 179963/2 1    1994 325 147    

 Bp. XIX. Mészáros Lőrinc u. 26 160798 1    1912 345 207    

 Visegrád Mogyoróhegy u. 10. 1517 1    1900 95 201    

 Gödöllő Dózsa György u. 65. 8048 1    1984 721 503    

 Erdőkertes Petőfi Sándor u. 49. 563 1    1970 73 520    

 Gyula Vértanúk útja 1-5. 4211 1    1892 160 211    

 Szombathely Bogáti út 72. 11782 2    1880 1 199 207    

 Polgárdi Somlyói u. 2. 34/26 1    1941 1 317 761    

 Vámosmikola Ipolysági u. 9-11. 622 2    1920, 2002 585 311    

Zalaapáti   1751 - 200 

intézmény értéke 

Baross u. 2202664763 

Alacskai út 2203577682 

Rózsa u. 818117142 

Halom u. 1447835330 

Kamaraerdei út 4190347660 

Kútvölgyi út 1609744717 

Pesti út 1417711801 

Gödöllő 1299254452 

Gyula 387243514 

Polgárdi 1426269398 

Szombathely 2109393388 

Vámosmikola 883688266 

összesen 19995848113 



Fejlesztési programok a szociális intézményekben  

1997-2017 között 

Az elmúlt húsz esztendőben a szociális ágazatban 19 db. kiemelt, nagyösszegű fejlesztési 

(intézményépítési, illetve rekonstrukciós) program került megtervezésre és megvalósításra közel 

16 mdFt. (összesen 15963,5 mFt.) értékben. 

A végrehajtott intézményépítési/létesítési, illetve rekonstrukciós programok:  

(időrendi sorrendben): 
1. Budapest, XX. Virág B. úti Szociális Otthon rekonstrukció 

2. Budapest, XI. Kamaraerdei úti Szociális Otthon rekonstrukció 

3. Gödöllői Szociális Otthon rekonstrukciója 

4. Idősek Otthona (Budapest, XI. Rupphegyi út) rekonstrukció 

5. Idősek Otthona Vámosmikola, férőhelyfejlesztés (bővítés) 

6. Idősek Otthona (Budapest XX., Virág B. u.) XIX., Mészáros L. u. rekonstrukció és bővítés 

7. Tordasi Értelmi Fogyatékosok Otthona rekonstrukció 

8. Értelmi Fogyatékosok Otthona Tordas, lakóotthon létesítés 

9. Foglalkoztató Intézet Darvastó, rekonstrukció 

10. Idősek otthona Gödöllő, bővítés 

11. Idősek Otthona (Budapest, X. Halom u.) rekonstrukció 

12. Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely, Hunyadi kastély kiváltása kiszolgáló egységekkel és 

foglalkoztatóval 

13. Idősek Otthona Polgárdi, rekonstrukció és bővítés 

14. BMSZKI Átmeneti szállás és munkásszállás (Budapest, Kocsis u.) kialakítása I. és II. ütem  

15. Pszichiátriai Betegek Otthona (Budapest, XVIII. Ráday G. u.) lakóotthon kialakítás 

16. Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona (Bucsuszentlászló) férőhelyek kiváltása és bővítése, új 

ápoló-gondozó otthoni épület kialakításával 

17. Idősek Otthona (Budapest, IV. Baross u.) rekonstrukció és bővítés 

18. Budapest, XVIII. Alacskai út 22. Idősek Otthona létesítése 

19. Gödöllői Idősek Otthona bővítése, az Erdőkertesi Idősek Otthon kiváltása 

 

 

 

 

 

 

 

 



Idősek Otthona Budapest, IV. Baross utca 100. 



  

   

 

A csökkent összegű állami hozzájárulás következményei  

– bezárt telephelyek 1999 óta 

A csökkent összegű állami hozzájárulás összege: 2009. évben 458 mFt.  

(150 fh. IO), meg nem kapott támogatás 2004 óta 2,4 md.Ft. (1992. év!) 
Bezárt telephelyek !!  

Az ellátottak számának változása  

1999. évben: 6641 fő/ 4053 fő (IO) - 2009. évben: 6340 fő /3742 fő (IO) 

Budapest, I. Fő u. 41. 

Budapest, II. Gárdonyi Géza u. 4.  

Közben a szakmai minimumfeltételek (dolgozói létszám) szigorodása:  

1999. évben: 3301 fő, 2009. évben: 4058 fő – bp-vidék + fluktuáció?, 

Budapest, V. József nádor tér 10. 

Budapest, VIII. Orczy u. 30. 

Beruházásokra (rekonstrukciók + fejlesztések) és felújításokra fordított 

összegek intézményeinkben összesen 14,83 md. Ft. (HACCP 1,4 md.Ft) 

Budapest, X. Óhegy u. 11. 

Budapest, XII. Bürök utca 31. 

1 ellátottra jutó átlagos havi intézményi térítési díjak változásai  

(2009/1999): IO: 298,75 %; PBO: 300,65 %; ÉFO: 386,91 % 

Budapest, XV. Bethlen Gábor u. 58. 

Budapest, XVI. Georgina u. 32.  

Intézményi takarékossági intézkedések bevezetése, majd „megszokottá vált 

újratervezése” és ellenőrzött végrehajtásaik – kiadások csökkentése (béren 

kívül adható juttatások lefaragása, túlórák – elrendelés nélkül, képzési 

költségek-, irodaszerek-, sajtóanyagok-, üzemanyag-beszerzések 

tisztítószerek-, munka- és védőruha-beszerzések csökkentése, energia-

megtakarítás, szállítói tartozások „ütemezése”, kifizetések rangsorolása), 

bevételek növelése, humánerőforrás-racionalizálás (belső átcsoportosítások, 

műszakszervezés, kapcsolt munkakörök, közfoglalkoztatás) szemléletváltás!!  

Budapest, XVI. Táncsics u. 2-4. 

Kéthely kastély 

Gödöllő kastély 

Máriapócs 

Baktalórántháza kastély 

Tordas kastély 



Intézmény címe Jelenleg meglévő szgépek 
Alkalmazott 

op. rendszer 
Alkalmazott szoftverek 

         IDŐSEK OTTHONAI 

1124 

Budapest, 

Mártonhegyi 

út 53-57. 

Pentium-333   4 db 

Pentium-166 1 db 

Pentium-133 1 db 

486 DX-2 1 db =     7 db 

 

2001-ben várható beszerzés  

 4 db Pentium-500 

Win 95 

Win 98 

DOS 4.0 

Lakó és gyógyszer, gondozás, vizsgálatok és tervek 

(OEPSOFT) 

Banki átutalás, nyomtatvány kitöltő, folyószámla 

nyilvántartó (INFO BIT) 

Gondozási díj számfejtés (MEDISOFT) 

Személyügyi nyilvántartó (ORGWARE Kft) 

CT készlet rendszer (COMPUTREND Kft.) 

Étkezők nyilvántartása (I.P.T Informatikai és Pénzügyi 

Tanácsadó Kft) 

TATIGAZ könyvelési program (FÁKISZ) 

Irodai és Üzleti Alkalmazások, Büro System program 

(INFO BIT Kft) 

1047 

Budapest, 

Baross u. 100. 

PR 166 +     2 db 

Quantum 333 1 db 

DTK 486   3 db 

Pentium 133   1 db 

Pentium 150   1 db 

Pentium 300   1 db 

Intel Pentium II. 400  1 db 

Intel Pentium II. 633  3 db 

13 db  

PII. 633 kiépítésű 1 db gép 

beszerzése folyamatban van 

DOS 4.0 

DOS 6.0 

DOS 6.22 

Win 95 

Win 98 

Könyvelés (MEDISOFT) 

Beranal (MEDISOFT) 

KIRKE-KARESZ (Pest megyei TÁH) 

Tatigazd-2001 év kísérleti alk. (TÁH) 

Pénztári nyilvántartó program (MEDISOFT) 

Élelmezési program (Quadro Byte) 

Étkezési díj-analítika (Innovation Trade 

Service) 

Raktári nyilvántartó program (MEDISOFT) 

Fogyóeszk, analitikai nyilvántart. (MEDISOFT) 

Lakó és gyógyszer nyilvántartás (OépSoft) 

Word 97;  Excel 97 

A szakosított szociális intézmények informatikai helyzete 2000. 

Intézmény címe 

 

Számítógépek száma 

(db) 

IDŐSEK OTTHONAI 

Mártonhegyi út 53-57. 7 

Baross u. 100. 13 

Rózsa u. 67. 12 

Dózsa Gy. út 82/B. 15 

Gergely u. 85. 13 

Halom u. 31. 8 

Kamaraerdei út 16. 28 

Kútvölgyi út 20-22. 16 

Pesti út 117. 34 

Virág Benedek u. 36. 18 

Gödöllő 11 

Gyula 13 

Polgárdi-Ipartelepek 7 

Szombathely 8 

Vámosmikola 13 

Visegrád 5 

Összesen: 221 



Informatikai fejlesztés a Fővárosi Önkormányzat szociális intézményeiben 

1996 - 2012 – SZIIR I.-III. 

A SZIIR3 rendszer második 

legfontosabb feladata az 

intézmények szakirányításának és 

tulajdonosi felügyeletének segítése. 

2005-ben a 

Felvételi modul 

teljes körű lett a 

„BentLak” 

program 

kiváltásával 

2008-ban elkészült a 

„Gyógyszeradagolási, 

beszerzési és 

nyilvántartási modul” az 

Ellátottak alrendszer 

részeként. 

A SZIIR3 rendszer hármas 

célkitűzése:  az ellátotti 

dokumentáció teljeskörű és 

naprakész nyilvántartása, a 

szociálpolitikai stratégia 

tervezés- és az ágazat irányítás 

érdemi támogatása 

A SZIIR3 rendszer felépítése 
 Ellátottak alrendszere 

 Intézményi alrendszer 

 Humán alrendszer 

 Költségvetési alrendszer 

 Beruházási alrendszer 

A Szociálpolitikai Integrált Informatikai 

Rendszer (rövidítve SZIIR) Budapest Főváros 

Főpolgármesteri Hivatala és a KFKI 

Számítástechnikai Rt. közötti szerződés keretében 

készült el és 2000. január 01. napjától került a teljes 

intézményrendszerben bevezetésre.  

A SZIIR rendszer többrétegű, vegyes platformú 

alkalmazás. A "több réteg" elnevezés alapvetően azt 

takarja, hogy a Rendszer adatait egy központi 

szerver gép SQLServer 2000 Enterprise adatbázisa 

tárolja és ide fut be minden lekérdezési és 

módosítási igény az egyes felhasználói helyekről. 

 

Tisztelt Intézményvezető Asszony/Úr! 

 

Mint Önök előtt ismert, a Szociálpolitikai Integrált Informatikai Rendszer (a továbbiakban 

SZIIR) évtizedes működése során, mint az ország legszélesebb körben használt integrált, a 

szociális ellátást támogató informatikai rendszere jól szolgálta az ország legnagyobb tartós 

bentlakásos személyes gondoskodást nyújtó intézményrendszerét, segítette az ellátást, az 

ellátottak-, valamint a fenntartó Fővárosi Önkormányzat szakmai és tulajdonosi érdekeit. A SZIIR 

alrendszereivel és folyamatosan aktualizált adatbázisával egyszerre volt döntéstámogató, a köteles 

nyilvántartási előírásoknak megfeleltetett nyilvántartások vezetését biztosító- és az érdeklődők 

számára tájékoztatást nyújtó struktúra.  

A SZIIR 2010 óta történő fejlesztései csak korlátozottan voltak képesek megfelelni a vele 

szemben támasztott elvárásoknak és követelményeknek. 

A törvénysértő állapot megszüntetése érdekében és a SZIIR nem változtatható szakmai 

korlátai miatt döntöttem a Szociálpolitikai Integrált Informatikai 

Rendszer működésének 2012. július 01. napjától történő leállásáról! 
Kérem az intézményeink Vezetőit, hogy a tényszerű leállás intézményét érintő napjáról                 

2012. június 15. napjáig írásban tájékoztatni szíveskedjenek. 

 

Budapest, 2012. május 19. 

    Prof. Dr. Huszár András 

         főosztályvezető 



Kik kerülnek az idősek otthonába?  - 2002. 

Idős  

Multimorbiditás  

 
 

 Szenvedély-         Hajléktalan 

  beteg  

 
 

                                Demens      

 

 

Speciális ápolás 



Az idősotthoni ellátás problémái – demens gondozottaink ellátása 

 A demencia Európában több mint hétmillió, Magyarországon legalább 230 ezer embert és 720 ezer családtagját 

érintő kórkép, 2050-re világviszonylatban több mint 100 millió demens beteggel számolhatunk várhatóan. 

  Az ellátások minden területén a gondoskodás elsőrendű célja, hogy a demenciával küzdő idős ember a szellemi 

leépülése során életminőségét megőrizve, jó közérzettel, boldogan élje életét, érzékelje a jó bánásmódot, képes legyen 

az adott pillanatok élvezetére, állapotromlását késleltető támogatást kapjon.  

 A tartós bentlakásos intézmények keretein belül egyre nagyobb számban és arányban gondoznak demenciában 

szenvedőket, a várakozók körében is hasonló előfordulás prognosztizálható. Az ellátás hatékonyságát gátló tényező, 

hogy a hatályos jogszabályok az idősek otthonában nem szabályozza külön a személyi és tárgyi feltételeket, nem 

különíti meg a demens betegeket ellátását az alkalmazandó létszámnorma tekintetében –így az intézmény vezetőjén, 

illetve a fenntartón múlik, hogy a rendelkezésére álló humánerőforrást az intézményen belül hogyan csoportosítja és 

hogyan biztosítja ezzel az ott élő, fokozott gondozást ápolást igénylők szakszerű ellátását.  

 Az ellátás hiányosságai:  a demenciával küzdő idősek száma folyamatosan növekedik, a gondozó családok nem 

kapnak megfelelő tájékoztatást és támogatást (pedig a becslések szerint az ellátásuk legalább 80%-ban a gondozó 

családok terhe), a demenciával küzdők nappali ellátása még nem megfelelően épült ki, az idősek klubjai a 

demenciával küzdőket csak mérsékelt számban tudják fogadni, a házi segítségnyújtás időráfordítása és kapacitása nem 

elegendő, a bentlakásos otthonok kapacitása nem változik, miközben több megyében hosszúak a várólisták és (szinte) 

minden intézményben a gondozott demensek aránya 30-40% közötti és tendenciaszerűen növekvő arányú.  

 A demens betegek ellátása speciális többletköltségekkel jár: a szükséges magasabb gondozói és 

intézményüzemeltetői létszám, többlet gyógyszerköltség (minimális, illetzve nem igazolható, mert az ápolási 

részlegen élők gyógyszerköltségei is hasonló nagyságrendet képviselnek), magasabb gyógyászati segédeszköz 

költség (főleg inkontinencia termékek),  többlet textília és ruházat biztosítása - többletmosatással,  magasabb 

élelmezési kiadások - a gyakoribb étkeztetés és bőséges folyadékbevitel miatt,  szupervíziós költségek.   

 A betegek a betegségükből adódóan a környezetükben található eszközökben, tárgyakban gyakran tesznek akaratlanul 

kárt (törés, rongálás), ezért akár három-négyszeresére is emelkedhet más gondozási egységekhez képest a 

karbantartási költség. 

 

 

 

 

 

 

 



Idősek Otthona Budapest, XVII. Pesti út 117. 



Az idősotthoni ellátás problémái  

–  a változó közétkeztetés 

37/2014.(IV. 30.) számú EMMI rendeletből fakadóan:  

  nyugdíjas-korú, többségében fokozott gondozást-ápolást igénylő gondozottaink 

étkezési szokásait radikálisan és rövid idő alatt (átmenet és szoktatási idő nélkül) 

megváltoztatja és következményeként egészségi állapotukat nem feltétlenül javítja, 

 különféle személyi- és tárgyi feltételeinek megteremtése és biztosítása folyamatosan, 

jelentős összegű inkább állami, mint egyházi, civil fenntartókat érintő, intézményi 

szintű –térítési díj-növelésben kevésbé megjeleníthető- többletkiadással jár, 

 mezőgazdasági (zöldség-gyümölcstermesztés és élelmiszeripari) élénkítő hatása 

bizonytalan, mert a nagylétszámú intézmények beszerzéseinél nem biztosítható a 

magyar élelmiszeripari termékek, kiskereskedők és beszállítók aránynövekedése, 

 az idősotthonok költséghatékonyságának csökkenésével, az elkészített/felkínált 

élelmiszerek pazarlásával jár,  

 kedvezőtlen hangulati tényezőként jelentkezik az intézmény/ek mindennapjaiban, 

megkeserítve az ellátott közel 50 000 időskorú és hozzátartozóik életét, valamint a róluk 

gondoskodó több mint 90 ezer szakember „hiábavaló” gondoskodását, ráadásul 

 előírásai az előbbiekben megfogalmazottak szerint nem, vagy csak korlátozottan 

betarthatóak. 



 

Fővárosi Önkormányzat Felvételt Előkészítő Csoport 
1052 Budapest Károly krt. 28.  – tel.: 327-1689 

Ügyfélfogadási idő: 08.00-14.00 ( 16.30; 18.00 - HSz) 

 

Érdeklődők 1. hét 2. hét 3. hét 4. hét Összesen 

fő % fő % fő % fő % fő % 

Ügyfél/kérelmező 39 41 57 41 84 49 70 46 250 45 

Hozzátartozó/ismerős 34 35 58 42 61 37 51 33 204 37 

Segítő foglalkozású 23 24 23 17 24 14 33 21 103 18 

Összesen 96 100 138 100 169 100 154 100 557 100 

Érdeklődők: 1. hét 2. hét 3. hét 4. hét Összesen 

fő % fő % fő % fő % fő % 

Ügyfél/kérelmező 48 18 28 12 40 17 48 18 164 16 

Hozzátartozó/ismerős 98 36 66 28 92 41 113 42 369 37 

Segítő foglalkozású 125 46 139 60 95 42 106 40 465 47 

Összesen 271 100 233 100 227 100 267 100 998 100 

  Forrás: Fővárosi Önkormányzat Szociálpolitikai Ügyosztály adatbázis 2001. január 

A Felvételt Előkészítő Csoport munkatársainál érdeklődők száma (N350-600) 

Személyesen 

Telefonon 



Idősek Otthona Budapest, XVIII. Alacskai út 22. 



a Budapesti Szociális Depó 

 A Fővárosi Szociális Közalapítvány tevékenysége körében - a Fővárosi Önkormányzat felhívására- 1997. 

december 1.-én kezdte meg működését a Budapesti Szociális Depó. A Depó ellenőrzött keretek között 

biztosította, hogy a fővárosban működő cégek adományaikat a fővárosban élő rászorultak, így a szociális 

otthonokban élők stb. részére eljuttassák.  

 A Depó feltételei megteremtésére a Fővárosi Önkormányzat át-és kialakított egy a főváros területén levő 

több mint, 700 m2-es őrzött és fűthető bázist. Ebben az őrzött raktárban működött a Depó 2006. december 

31-ig. A terület más célú hasznosítása miatt 2007. január 1-től új bérleményben, a Budapest IV., Megyeri út 

51. szám alatt fogadta még 3 esztendeig az adományokat, amelyek felhasználásáról szoros elszámolást és 

nyilvántartást vezetnek.  

 Az adományokat a Depó műkődtetése alatt a rászorulók számára a Magyar Vöröskereszt Budapesti 

Szervezete közreműködésével és segítségével juttatták el a fővárosi szakemberek.  
  

A Budapesti Szociális Depo  

 alapítói szándéka a más ellátás által nem segíthető, de segítség nélkül egyre lejjebb süllyedő hátrányos 

helyzetű lakosságcsoportok segítése volt;  

 közvetítő tevékenysége felölelte az adományok és adományozottak teljes körét, az elosztható javakat 

azoknak az adományozóknak köszönheti, akik méltányolandónak tartották célját, fontosnak tartották 

segítését termékeikkel, illetve pénzbeli felajánlásaikkal. 
  

A Depó jelentősége volt, hogy más ellátási formával nem helyettesíthető társadalmi funkcióit töltött be. A 

Budapesti Szociális Depó szociálpolitikai szempontból olyan adományozók által támogatott szervezeti 

keretet biztosított, amelyben megtalálhatóak voltak a prevenció és a szolidaritás fenntartásának nem 

nélkülözhető garanciális elemei. 
 

 Összesen, a Szociális Depó működése alatt 315.660.053 Ft. természetbeni adomány gyűjtésére és 

szétosztására került sor a fővárosi szociális intézmények lakói, valamint a fővárosban lévő hajléktalanok 

részére - ez az összeg nem tartalmazza a pénzügyi adományok összegét, kb. 10 mFt.-ot, amely átutalásra 

került a Fővárosi Szociális Közalapítvány számlájára.  



1. Budapest  szociális problémái - mindannyiunk közös gondja, 
a szociális feszültségek enyhítése - mindannyiunk közös 
feladata. 

2. A szociálpolitikai közös érdekeknek alárendelt közös fellépés 
feltételeinek kialakítása - tiszteletben tartva a résztvevők 
politikai, szakmai, intézményi és hatásköri szuverenitását 

3. Összehangolási feladatok a főváros szociálpolitikájában 

4. A legelesettebbek, a legszegényebbek kiemelt támogatása, a 
társadalmi kirekesztettség és marginalizálódás enyhítése, a 
főváros társadalmi  integrációjának erősítése 

5. Követés, értékelés 

Budapesti Szociális Charta – 1997.  

Budapest polgármestereinek közös állásfoglalása 

„Budapest szociálpolitikája az ezredfordulón” 

„A fővárosi ellátás középpontjában a segítségre szoruló polgár áll  

– minden budapestinek joga van …..” 



     Összefoglaló  
 

 Alapelvek (erősíteni a város társadalmának integrációját. Mérsékelni 
az esélyegyenlőtlenségeket), 

 Intézmények, eljárások fejlesztése (ágazatok közötti együttműködés, 
az adófizető polgárok pénzének felhasználása átláthatósága, az egyes 
ellátási formák konkrét szakmai tartalmának ún. szakmai, intézményi 
standardok részletes kimunkálása),  

 A szegénység enyhítése, a kivezető utak keresése (segélyezési 
rendszerének ésszerűsítése, alapelveknek megfelelő megújítása, az 
eljárások felülvizsgálata, a főváros sajátos önkormányzati 
igazgatásából adódó speciális harmonizálási szükségletek kielégítése), 

 A társadalmi feszültségek ne növekedjenek (kiemelten kell kezelni a 
munkahelyteremtés, a gyermekvédelem, illetve az oktatás kérdéseit 
meg kell vizsgálni  a városrehabilitáció, a lakáspolitika néhány 
fontosabb szociálpolitikai, szegénységet közvetlenül érintő 
összefüggéseit). 

 

 

 

 

Budapesti Szociális Charta – 1997.  

„A fővárosi ellátás középpontjában a segítségre szoruló polgár áll  

– minden budapestinek joga van …..” 



Vezetői tájékoztató az „Arany Alkony Otthonok-krízis ” 

fővárosi kockázatairól – 2011. december 

 Az Arany Alkony Idősek Otthona jelenleg négy telephelyen (Bp. VIII., Mátyás tér 6, Bp. XV., Bánkút 

67-69., Bp. XXI., Rakéta u. 7-11., Bp. XI., Tejút u.1.) működik, összesen 905 férőhellyel. Az 

intézmények 1997 és 2001 között kezdték meg működésüket, fenntartójuk az Arany Alkony Szociális 

Kft. volt. Az intézmények működésük kezdetekor főleg emelt szintű ápolást, gondozást nyújtó idősek 

otthonaként működtek. Későbbiek során -mivel a finanszírozásuk kedvezőtlenül változott-, az 

engedélyezett férőhelyeik jelentős részének átminősítését kezdeményezték átlagos szintű férőhellyé, 

illetve átmeneti időskorúak gondozóházi férőhellyé. 

 Az Arany Alkony Paskál Idősek Otthona szintén négy telephelyen működik -telephelyenként 150 

férőhellyel-  (Bp. XIV., Vezér u.155,  Bp.,  XIV., Termál u. 10.,  Bp., XIV., Vezér u. 153. és Bp. XIV., 

Vezér u. 151.), fenntartója az Aranykor Szociális Kft volt.  Az intézmény működésének helyt adó 

épületek tulajdonosai nem az Arany Alkony Szociális Kft. és nem az Aranykor Szociális Kft. voltak. 

A tulajdonosok és a régi-új egyházi, illetve majdnem egyházi fenntartók közötti huzavona miatt az 

intézmények működése, az ott élő lakók ellátása veszélybe került. Ilyen esetben a Fővárosi 

Kormányhivatal visszavonja az intézmények működési engedélyeit és a Fővárosi Önkormányzat a 

321/2009. (XII.29.) Kormányrendelet 19. §. (1) bekezdése alapján köteles a fővárosi bejelentett 

lakóhellyel rendelkező rászoruló és ellátatlan személyekről gondoskodni. 

 A Fővárosi Kormányhivatal-, a Szociális- és Gyámhivatal-, valamint a NEFMI Szociális- és 

Gyermekvédelmi Szolgáltatások Főosztálya vezetőivel több kőrben szakmai egyeztetések kerültek 

lebonyolításra a vázolt krízis lehetséges és optimális megoldására, illetve a kockázatok 

minimalizálására. A krízishelyzet kialakulásának a Fővárosi Önkormányzat számára anyagilag, 

szakmailag és erkölcsileg rendkívül hátrányos következményei lehetnek - ha akkor, abban a 

szituációban aktív kezdeményezőként beavatkozik a Arany Alkony Otthonok fenntartó-

változtatásába!  

   
 

 



Az idősek számára biztosított  

legfontosabb szociális alapszolgáltatási formák kapacitásváltozásai  

év 

szociális étkeztetést 

igénybe 

vevők száma (fő) 

házi segítség-

nyújtást igénybe 

vevők száma (fő) 

idősek klubjaiban 

ellátottak száma 

(fő) 

idősek 

klubjainak 

száma (db) 

idősek klubjaiban 

működő férőhelyek 

száma (db) 

1995. 106 969 44 449 40 068 1 407 39 913 

2001. 100 370 41 275 40 373 1 279 39 431 

2011. 155 091 87 941 37 066 1 165 40 598 

2014. 170 136 131 791 36 654 1 124 39 172 

Forrás: KSH Statinfo tájékoztatási adatbázis 2015. - szociális alap és nappali ellátás (országos adatok) 

A  táblázatból látható, hogy közel 20 év alatt – az időskorúk számarányának- és a 

születéskor várható élettartam növekedése és az időskorúak ellátási igények érzékelhető 

emelkedése mellett/ellenére-  több mint négyszeresére emelkedett a házi segítségnyújtást 

igénybe vevők száma, 60 %-al többen részesülnek a szociális étkeztetésben és a több, 

mint 20 %-al csökkenő számú idősek klubjaiban, azonos engedélyezett férőhelyszám 

mellett 10 %-al kevesebb nyugdíjas-korú részesül az időskorúak nappali ellátásában.  



Idősek Otthona Polgárdi 



Az idősotthonainkba várokozók  

számának változásai  

 

intézménytípus/év 

 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2007 2010 2017 

 

Főv. Önk. Idősek 

Otthonai 

 

534 839 1207 1727 1743 2193 2204 2191 2096 2344 2518 3109 3964 5259 



 

intézmény/működtető és ügyvezetőneve 
 

működés helyszíne, szolgáltatás címe az ellátottak száma 

Törődés Háza Közhasznú Nonprofit Kft. 

Ügyvezető: Asztalos Róbert 

Vecsés, János u. 16/a és Bercsényi u. 26 

Dunavarsány, Dunapart-Dunasor 5. 

26 fő +13 fő + 23 fő 

Mkezdete: 2009.11.27 

Vné A. É.- Cégadat nem áll endelkezésre Nagykőrös, Attila u. 18. 10 fő 

Senior Apartman-ház/Borostyán Solution 

Kft. Ügyvezető: Némethné Bíró Renáta 
2225 Üllő, Petőfi S. u. 36. 

11 fő/ most 9 fő 

Mkezdete: 2010.01.28. 

Kék Albatrosz Időseket Ellátó Kft. 

Cg. 09-09-011840 
Debrecen, Károly G. u. 43 

10fő -  A Bíróság elrendelte a cég 

felszámolását: 2009. 12. 17. 

Életfonal Humánszolgáltató Kft. 

Ügyvezető: Varga István Rajmund 
Debrecen, (Nagymacs) Arató u. 49. 11 fő - Mkezdete: 2009.11.12 

Ipolymente- Régió Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 

Hajdúszoboszló, Malom sor 9. Ügyvezető: 

Filkor Márton 
24 fő 

Gondoz-lak Szociális Szolgáltató Kft. 

Debrecen, Budai Nagy Antal u. 21, Lahner 

u. 4., Sarkadi u. 40.,Bálint pap u. 4., Tordai 

G.6. (de a működés helyét változtatja, most 

Luther u 4.) 

helyszínenként 5-8 fő 

Gondozó-Otthon és Támasz Szolgáltató Kft. 

Ügyvezető: Tácsik Antalné 

Debrecen, Tömös u. 64., Kőfaragó u. 12., 

Forgách u. 9. , Vadliba u. 53/b., Fonatos u. 

20. (és további bérlakások) 

helyszínenként 10-12 fő 

Ábrahámné Juhász Mária egyvállalkozó 6622 Nagymágocs, Szentesi u. 123/A. 6 fő 

Aranybárka Egyház Gárdony, Móricz Zs. 

u. 33. Hargitai Sándor  

Seregélyes- Szőlőhegy, Öreghegy 65. (van 

engedéllyel működő szolg.is -10) 
58 fő 

Török Ágnes 2524 Nagysáp, Széchenyi u. 18. 3 fő 

Közhasznú Alapítvány, 7400 Kaposvár, Szigetvári u. 95. 9 fő 

Vajda Sándorné Keszkenős Attila Egyéni 

vállalkozó 

7400 Kaposvár, Veszprémi u. 14. , 

Veszprémi u. 12., Damjanich u. 18/A. 

Hunyadi u. 56. 

34 fő + 9 fő + 10 fő + 9 fő 

1 

 

Engedély nélkül működő szociális szolgáltatások  (6-25-358) - 2010. augusztus hó 

Forrás: Álligazgatási Hivatal + www.afsz.hu 



? kiszámíthatatlan jogszabályi környezet (az ágazat tradicionális „karácsonyi ajándéka”), 

? bizonytalan finanszírozási/támogatási rendszer (NÁH változásai- 2008. évi CII. tv – 12.20.-n) 

? instabil ellátórendszer („magán- és egyháziak”, „az alapszolgáltatások fejlesztése”, a várakozók 

számának „szabályozhatósága”, „bizonytalan sorsú” ellátások és szolgáltatások, stb.),  

? az OPNI bezárása + a támogató szolgálatok, közösségi pszichiátria kiemelése az önkormányzati 

ellátási kötelezettségek közül – 1993. évi III. tv., 

? a 36/2007.(XII.22.) SzMM. rend a gondozási szükséglet, szociális rászorultság vizsgálat,    

? a többlet-egészségügyi tevékenység növekvő költségei (újabb egészségügyi szakdolgozók 

alkalmazása+növekvő gyógyszerköltség+dráguló gyógyászati segédeszközök), 

? int. létszám helyzet + szakképzettségi arány - 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet (osztályvezető nővér, 

mentálh.csopvez.- belső ellenőr, közbesz.szakértő),  

? az 1/2000.(I.7.) SzCsM.rendelet módosítása /37/2007.(XII.22.)/meghatározta az intézményi 

alapápolási tevékenységek körét (személyi higiéne, gyógyszerezés, étkezés, folyadékpótlás, hely- és 

helyzetváltoztatás és kontinenciában való segítségnyújtás), 

? a Kjt. (1992.évi XXXIII.tv.) 2007. évi módosítása „álláspályázati rendszer és esélyegyenlőség”-

„A,B,C,D kat is, kozigallas.gov.hu, - 326/2008.(XII.29.) Korm.rendelet módosítása „nem kötelező 

pályázat kiírása A-E fizetési osztályba sorolt beosztások esetében”, 

? ágazati információhiány (döntés-előkészítés, szociális regiszter – az intézmények ágazati 

azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006 (XI.20.) Korm. rendelet, térítési díj),  

? a 2008. évi XXV. törvény az elektronikus információszabadságról –a közfeladatot ellátó szervek 

adatszolgáltatási kötelezettségéről -közadattári regisztráció, adatok feltöltése, aktualizálása, 

közzétételi szabályzat  (szabályzatok+52.) 2008. 07. 01-től, 

 
Az egyre növekvő intézményi kiadásokat generáló,  

folyamatosan szaporodó jogszabályváltozások hatásai I.   

 



? a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. Törvény – az 

intézményvezető és gazdasági vezető munkáltatói jogosítványok, hatáskörök változásai 

(határozatlan idejű kinevezés, prémium és/vagy jutalom, pályáztatás, munkáltatói jogok, működési 

dokumentumok módosításai, stb.), 

? a 9/2008 (II.22.) ÖTM. rendelet -az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (600 oldal) módosításáról 

(intelligens tűzjelző bekötése tűzoltóság /2013/, világító táblák/sávok elhelyezése, tűzoltó készülékek 

helye 1.35 m!!, oktatás)-,  1,1 mFt. /150 fh. int 

? a 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM rendelet a munkahelyek védelmi követelményeinek minimális 

szintjéről – törés elleni védelem/biztonsági fóliázás sérülés kockázata csökkentésére – 0,7-1,4 mFt. 

(irodák),  

? a HACCP rendszer bevezetése - az élelmiszerek biztonságának megteremtésére a lehetséges 

kockázatok, veszélyek megállapítására - 90/2003. (VII. 30.) FVM-ESzCsM együttes rendelet 

felülvizsgálata –az egyszeri beruházáson (28 mFt.!!)  túl, mérőeszköz, eszközcsere, hitelesítés, 

dolg.továbbképzés – 9-10 mFt./int 

? az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről - a mv. kockázatértékelés átdolgozása - 

minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát 

veszélyeztető kockázatokat, munkavédelmi kockázatértékelés átdolgozása 0,3 mFt - elmulasztása, 

munkavédelmi bírság 50 eFt.- 10 mFt.-ig  

? 1991. évi IV. tv. a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról – a rehabilitációs 

hozzájárulás emelése 2009-ről 2010-re -20fő és a foglalkoztatott megváltozott munkaképességű 

személyek száma nem éri el 5 %-ot, hiányzó létszám x rehab. hozzájárulás= 2008.:11eFt, 2009.177,6eFt, 

2009.964,5eFt., - 5,5x  akkora összeg mint korábban : ágazati szinten: 75,54 ,mFt. 

? parlagfű irtás - állandó kaszálás, fűnyírás, eszközbeszerzés, karb. - 1,2 mFt/int, (rovar-csótány, rágcsálói) 

 

 
Az egyre növekvő intézményi kiadásokat generáló,  

folyamatosan szaporodó jogszabályváltozások hatásai II.   

 



? Az inkontinenciabetétek kérdésköre 2009.08.16.- (az OEP az eddigi 4 helyett csak 3 betétet finanszíroz 

és a negyediket teljes áron kell beszerezni, az enyhe inkontinens gondozottak esetében megszűnt a 

támogatás  + betétek, pelenkák OEP támogatása  85%-80%) - évi 7,4 mFt./150 fő/év, 

? Foglalkozás-egészségügyi vizsgálat 0,7 mFt. + tüdőszűrő vizsgálat 0,4 mFt./év 

? 44/2000.(XII.27.) EüM. Rendelet - a veszélyes hulladékok kezelésével, elszállításával kapcsolatos 

jogszabályok változása – veszélyes anyagok köre kiegészült (használt olaj, elemek, számtechnikai 

hulladékok, stb. -  szállítás+szállításig külön kezelni)  - 1,7 mFt/év, 

? ÁFA tv. változása – áfa-kulcsok emelkedése – az élelmiszerek többségét már 25 %-os ÁFA terheli – 

az ÁFA kulcsok többletkiadást eredményező összege kb. megegyezik a járulékok csökkentése miatti 

összeggel, 

?  Esélyegyenlőségi, 2003. CXXV. tv. – 50 fő  fogl. költségvetési szervnek esélyegyenlőségi tervet köteles 

készíteni, évenként értékelni és felülvizsgálni –  min. 5 fő 1 hetes munkája, 

? Hepatitis védőoltás 0,5 mFt./év, 

? 2003. évi CXXIX. tv. a közbeszerzésekről  - élelmezés min. 1,2 mFt./év + gyógyszer 0,7 MFt.+egyéb 

anyagok  1,3 mFt.,  

? 8008/2008.(HÉ51.) PM tájékoztató az új szakfeladatok rendjéről – 2010.01.01.-től kell alkalmazni!  

(működési dokumentumok módosításai - alapító okirat, szmsz és egyéb intézményi dokumentumok), 

? a 3/2008. (IV.15.) SzMM.rendelet a szociális módszertani intézmények „kijelölése és feladatai” 

(szakmafejlesztés, uniós gyakorlat, PPP-best praktice, stb.), 

? „Út a munkához„ prg: közfoglalkoztatási terv készítése + Foglalkoztatási és Szociális Adatbázis,   

? hiányzó számú SzMM.rendelet  - a demens betegek ellátása szakmai minimumfeltételeiről, 

? rosszul célzott uniós támogatások és megalapozatlan szakmai tartalmú pályázati kiírások, 

 

 

 
Az egyre növekvő intézményi kiadásokat generáló,  
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Idősek Otthona Vámosmikola 



Ellátási hiányosságok a szociális ellátás területén – 

2002.02.26. 

 időskorúak ellátás nélkül – a koordináció hiánya 

 hozzáférés: - egyenlőtlen, igazságtalan 

 szociális és egészségügyi szolgáltatások összehangolásának hiánya 

 kevés átmeneti és speciális ellátást nyújtó intézmény 

 szabályozatlan ellátás: demencia és gerontológiai rehabilitáció 

 A szociális terület szakemberei: 

              -  nagy a létszámhiány, magas a fluktuáció 

              -  túlterheltek, alulfizetettek 

              -  alacsony társadalmi megbecsülés 

 férőhelyhiány 

 ápolási díj: - kevesen kapják és alacsony összegben 

 ápolási-gondozási szükséglet: hiányos adatok 

 



Az idősotthoni ellátás problémái  
– dolgozóink megtartása és a finanszírozás kérdőjelei 

 A szociális szférában dolgozók társadalmi 

presztízse alacsony, jövedelmük jelentősen 

elmarad az átlagtól. 

 A pénzügyi korlátok miatt hiányos 

munkafeltételek, szegényes 

munkakörülmények – ugyanakkor 

rendkívüli fizikai terhelés és a női munka 

túlsúlya  ~95 % !! 

 Az egyéb jóléti juttatások minimális 

szintje, a beszűkült képzési és 

továbbképzési lehetőségek, nincs pályakép! 

 Csökkenő szakmai létszám – növekvő 

ellátási feladatok. 

 Nem megoldott a „segítők segítése”: 

hiányoznak a szupervízió, a munkahelyi 

mentálhigiéné feltételei, az igényekhez 

képest kevés továbbképzési lehetőség áll 

rendelkezésre. 

(2002. 02.26.) 

térítési díj fizetésének elmaradása 

hitelfelvétel és rezsielmaradás fizetése 

A PTK 

módosítása!! 



Fejlesztési irányok  

 Család/otthon-közeli formák előtérbe kerülése 

 szociális alapszolgáltatások fejlesztése 

 átláthatóság és kiszámíthatóság 

 mérhető teljesítmény 

 ellenőrzés: komplexitás, feladatfinanszírozás és minőség 

 minőségbiztosítási rendszer kialakítása 

(2002.02.26.) 



Államosítás…. 

A 2012. évi CXCII. törvény az „Egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények 

állami átvételéről és egyes törvények módosításáról”, valamint a 349/2012.(XII.12.) számú az ”Egyes 

szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételének részletes 

szabályairól” szóló módosított Kormányrendelet  alapján a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában 

működtetett Értelmi Fogyatékosok- és Pszichiátria Betegek Otthonai teljes körben a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SzGyF) számára 2012. december 31. napjával átadásra kerültek.  

Az egyes intézmények és telephelyek szakmai-, költségvetési-, műszaki-, munkaügyi-, egészségügyi-, 

jogi-közbeszerzési- és a védelmi igazgatás területeit érintő dokumentumai teljes körben a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság kijelölt és érintett vezetői számára tételesen és maradéktalanul 

beszállításra és átvételre kerültek. 

Az aláírt két és többoldalú Megállapodást követően az SzGyF Főigazgató által meghatározott 

időpontokban, 2013. április 15.-ig a helyszíni birtokbavételekkel lezárult az intézményátadási 

folyamat. 

 
átadásra került intézmények 

Eszközök összesen - 

tárgyévi állományi 

érték (ezer Ft) 

 Gondozottak 

száma (fő) 

 Dolgozók száma   

(fő) 

1   Búcsúszentlászló - Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona 564 893    259 157 

2   Csákánydoroszló - Értelmi Fogyatékosok Otthona 94 494    255 156 

3   Darvastó - Foglalkoztató Intézet 1 300 734    279 162 

4   Kéthely - Értelmi Fogyatékosok Otthona 1 122 990    213 126 

5   Ráday Gedeon utca - Pszichiátriai Betegek Otthona 914 321    175 90 

6   Szentgotthárd - Pszichiátriai Betegek Otthona 610 783    734 327 

7   Tompa - Pszichiátriai Betegek Otthona 177 067    137 100 

8   Tordas - Értelmi Fogyatékosok Otthona 1 440 057    272 153 

9   Zsira - Értelmi Fogyatékosok Otthona 440 061    264 177 

Összesen: 6 665 400 2588 1448 



Fővárosi igazgatók 1997 óta 

Bagyinszki Zoltánné  Kovács Péter Dr. Leel– Őssy Lilla 

Bakonyi László Krizsánné Kmetovics Ilona Hegyi István 

Dr. Bódorné Illés Erzsébet Kustos László Hollósi Péter Pál 

Czékmán Károlyné Mezeiné Sánta Klára Dikter Tiborné 

Gaál Istvánné Nagy László Vágner Zsuzsanna 

Dr. Gáspár Károly  Pesti Györgyné Vass Péter  

Gilikter Gabriella  Radich-O. Brúnóné Kovácsné Baskó Mariann 

Görög Tiborné Dr. Sass Oszkár Dobrainé Csernay Erzsébet 

Juhász Lászlóné Somogyi Gábor Dolozim Emese  

Karácsony György  Szabó Margit  Szőke András 

Kántor Ilona Sziedlné Kiss Emilía Dr. Kapócs Gábor 

Kiss Lászlóné Zachár Lászlóné Szabóné Varga Valéria 

Kissné Banyák Zsuzsa Pelle József Kéner Krisztián 

Kissné Márté Zsuzsa Vaski Ferenc Barta Zsolt 

Dr. Kormosné Lenorics Éva dr. Bajzáthné Komár Mária Inotai György 

Kiváló szakmai tevékenységüket köszönjük! 



Köszönöm a 

figyelmet! 



 Az idősek szükségletei a jelenlegi szolgáltatási kínálatnál sokkal árnyaltabbak, előfordul, hogy a 

kínált ellátások a számukra nem megfelelőek. Sokkal differenciáltabb szolgáltatásokat kell létrehozni. 

 A szolgáltatási rendszer újragondolásakor az ellátás primátusaként kell figyelembe venni az idős 

ember lakóhelyén maradásának lehetővé tételét, fokozottabb segítését, helyben igényelhető és az 

otthonában biztosított szolgáltatásokkal 

 Az igények tükrében a házi gondozás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás terén 

kapacitásfejlesztésre, illetve a szolgáltatási kapacitások összehangolására lenne szükség alapellátási 

szinten, mely a szakosított- és szakellátásokat is tehermentesítené. 

 Figyelembe kell venni, hogy a GSZV bevezetésével párhuzamosan a tartós bentlakásos intézmények 

egyre rosszabb egészségi állapotban levő és egyre költségesebb ápolást-gondozást igénylő lakókat 

vesznek fel szaporodó, betöltetlen férőhelyeikre –miközben az állami hozzájárulás összegének 

nagysága és arányai nem változtak. 

 A szociális otthonok lakóinak egyharmada szorul folyamatos szakápolásra, amelyre az 

intézmények sem eszközökkel, sem szakképzett ápolószemélyzettel nincsenek felkészülve és 

finanszírozásuk sem megoldott. 

 A nyugdíjrendszer fenntarthatóságának nincsenek meg a szükséges feltételei és garanciális 

elemei, a hiányzó fizetőképes keresletet tetézi, hogy nincs harmónia és együttműködés az 

egészségügyi- és szociális ellátórendszer ellátási formái és szolgáltatásai között. 

 A jelenlegi szakmai struktúrában, jogszabályi környezetben, a kétszintű ellátórendszer keretei között a 

helyi önkormányzatok nem képesek az idős emberek komplex problémáinak megoldásában. 

 A szociális ellátás intézményeiben egyre növekvő veszélyforrás a csökkenő szakmai- és intézmény-

üzemeltetői dolgozói létszám – a növekvő ellátási feladatok mellett.  

 

 

 

 

A jelenlegi rendszer diszfunkciói,  a fejlesztendő területek  


