
TL kialakításával és 

működtetésével 

kapcsolatos kérdések a TL 

protokoll kialakításának 

folyamatában



Kihez szól a Protokoll?

Célcsoport:                                      Bevonás módja:
TL szolgáltatást kialakítók
- „zöld mezős” kialakítás - szülőcsoportok
- intézményi férőhelykiváltás - TÁRS projekt
TL-t működtetők
- szolgáltatók - helyzetfeltárás, fórumok
- fenntartók - helyzetfeltárás, fórumok
TL felhasználók - helyzetfeltárás, érdekvédelem
Engedélyező és ellenőrző hatóságok   - szakmai fórumok

Fenti célcsoportok tapasztalatainak, kérdéseinek becsatornázását 
fontosnak tartottuk a TL protokoll kialakítása során.



A kidolgozás körülményei, folyamata

- Helyzetfeltárásra épüljön a kidolgozás
- Széles szakmai konszenzus alapján történjen a kialakítás

 TL munkacsoport
 Szakmai Fórumok I – III. kör (2018.05 - 2019.03.)
 Érdekvédelmi Fórumon történő bemutatás-véleménykérés (SINOSZ, 

PÉF észrevételei)
 TL szakmai műhely (2019.09.25.)

- Kiadvány készüljön belőle (tervezetten 2020. első félév)

- Amennyiben szükséges, fogalmazzon meg javaslatokat a
szakmapolitika számára a minőségi TL szolgáltatás érdekében
- Ágazati irányítás útmutatásainak követése folyamatos egyeztetések 
mentén (EMMI-vel, SZGYF Módszertani Főosztályával együttműködés)
- Az alkalmazás támogatása: (on-line)  tlprotokoll.esotata@gmail.com; 
tlprotokoll@fszk.hu

mailto:tlprotokoll.esotata@gmail.com
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Tapasztalatok a protokoll 
kialakítására vonatkozóan

- Protokoll vs. Útmutató
- Jogszabályi környezeten túlmutató elvárások
- A TL jogszabályok adta rugalmas alkalmazás    

lehetősége vs. hatósági ellenőrzéseknek való 
megfelelés

- Az útmutatóban kevesebb hiánypótló szabályozás ↔
terjedelmes javaslatcsomag az     
ágazati  irányítás felé

- Az adott jogszabályi környezeten belüli gyakorlati 
alkalmazási lehetőségek, praktikumok bemutatása

- Felülvizsgálat szükségessége a jövő évi 
jogszabályváltozásokra tekintettel



TL és szolgáltatási gyűrű 

kialakításának dilemmái
Kötelezően nyújtandó szolgáltatási elemek 
biztosítása nehézséget jelent:

- hiányos alapszolgáltatási rendszer
- az egyediség, személyközpontúság kevésbé
kerül figyelembevételre

- a TL és az alapszolgáltatások 
összehangolása még nem vagy csak részben
történt meg (ütközések, szolgáltatási elemekre 
bontás igénybevételi és elszámolási     
szempontból)



TL és szolgáltatási gyűrű 

kialakításának dilemmái II.
Közszolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása

Támogatott életvitel, TL alapelv:
Közösségi szolgáltatások igénybevétele a közösség tagjaival azonos
módon történjen.

Kerülendők:
Pozitív diszkriminációhoz vezető intézkedések, tevékenységek: 
megállapodások, megfizetett előnyök a TL igénybevevők számára

Nehéz helyzetben: 
Az intézményi férőhelykiváltást megvalósítók, az így kialakított TL –ek
igénybevevői.



A TL személyi feltételei

Esetfelelős képesítési előírása - felmentési lehetőség 
nélkül. Nem egységes álláspont!

Férőhelykiváltást megvalósító intézmények e 
szempontból különösen nehéz helyzete.

Terápiás munkatárs, gondozó, segítő 
Szoctv. 75.§ (2) a-c) szolgáltatásnyújtás esetén személyek 

számára nem jár munkahelyi pótlék.



A TL tárgyi feltételei

Lakhatási célú ingatlan kialakítása

• Teljes akadálymentesség 2 fő elhelyezésére nem
elegendő a min. 12 nm alapterületű lakószoba.

• Szolgáltatási gyűrű kialakítása szempontjából nem
túlzó elvárások a szakmai anyagban.

• SHF igénybevevők esetén a szomszédos helyrajzi
számon való elhelyezkedés tilalmának feloldása,
szolgáltató központ elérhető távolságon belül
történő elhelyezése „Speciális TL”



A TL működése I.

A TL szolgáltatás igénybevétele

• Komplex szükségletfelmérés szerepe nem elég 
hangsúlyos

• Komplex szükségletfelmérés ellentmondásos
az igénybevételi folyamatban

• Várakozói nyilvántartás: nem valós adatok

• Megállapodás kötése: TL fenntartóval
(alapszolgáltatások fenntartóival?)



TL működése II.

Térítési díj megállapításával kapcsolatos 
dilemmák:

- Csoportosan igénybevett szolgáltatási elemek 
díja

- Ténylegesen igénybevett szolgáltatási elemek 
figyelembevétele

- Ellátmány



A TL működése III.

Szolgáltatási elemek 

2 év gyakorlati megvalósításának tapasztalatai 
felhasználásával:

tanácsadás                     összhang az alapszol-

készségfejlesztés            gáltatásokkal

gondozás                        mentális gondozás

Felülvizsgálat munkacsoportban az 
alapszolgáltatásokkal



KÖSZÖNJÜK A 

FIGYELMET!


