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1. A szociális törvény alapján nyújtott ellátások 

 

11. Alapszolgáltatások 1. 

111 Étkeztetés szociális konyhán vagy egyéb kifőző helyen 

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg 

étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguknak, illetve eltartottjaiknak tartósan vagy átmeneti 

jelleggel – koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai vagy szenvedélybetegségük, 

hajléktalanságuk miatt – nem képesek biztosítani. 

112 Étkeztetés népkonyhán 

A népkonyha alkalmi jelleggel és helyben fogyasztással legalább napi egyszeri egy tál meleg ételt 

biztosít azoknak a szociálisan rászorult személyeknek, akik más étkeztetési formát nem vesznek 

igénybe.  

113 Házi segítségnyújtás 

Olyan alapszolgáltatás, amely az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását – szükségleteinek 

megfelelően – lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. Házi segítségnyújtás keretében szociális segítést 

vagy – a szociális segítés tevékenységeit is magában foglaló – személyi gondozást kell nyújtani.  

114 Falugondnoki szolgáltatás 

Falu- és tanyagondnoki szolgáltatás: Célja az aprófalvak és a külterületi vagy egyéb belterületi, valamint 

a tanyasi lakott helyek intézményhiányából eredő települési hátrányok enyhítése, az alapvető 

szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes 

alapellátásokhoz való hozzájutás biztosítása. Falugondnoki szolgáltatás nyolcszáz lakosnál kisebb 

településen működtethető.  

117 Tanyagondnoki szolgáltatás 

Falu- és tanyagondnoki szolgáltatás: Célja az aprófalvak és a külterületi vagy egyéb belterületi, valamint 

a tanyasi lakott helyek intézményhiányából eredő települési hátrányok enyhítése, az alapvető 

szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes 

alapellátásokhoz való hozzájutás biztosítása. Tanyagondnoki szolgáltatás legalább hetven és legfeljebb 

négyszáz lakosságszámú külterületi vagy belterületi lakott helyen működtethető.  

 

118 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

A saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó 

készülék használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére 

az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. 

12. Nappali ellátás 

121 Nappali ellátás időskorúak részére 

Elsősorban a saját otthonukban élő, 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt 
szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére 
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biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető 
higiéniai szükségletek kielégítésére.  

122 Nappali ellátás fogyatékos személyek részére 

Elsősorban a saját otthonukban élő, harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy 

önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek részére biztosít 

lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető 

higiéniai szükségletek kielégítésére. 

123 Nappali ellátás pszichiátriai betegek részére 

Elsősorban a saját otthonukban élő, 18. életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem 

igénylő pszichiátriai betegek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas 

kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. Egy intézményben többféle 

típusú ellátás is működhet. 

124 Nappali ellátás szenvedélybetegek részére 

Elsősorban a saját otthonukban élő, 18. életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem 

igénylő szenvedélybetegek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étkeztetésre, 

társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére.  

125 Nappali ellátás hajléktalan személyek részére 

Hajléktalan személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas 

kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére.  

 
13. Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás 

131 Időskorúak gondozóháza  

Olyan, átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézmény, ahova azok az időskorúak, valamint azok a 18. 

életévüket betöltött beteg személyek vehetők fel, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból 

otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni. Legfeljebb egyévi időtartamra teljes körű ellátást 

biztosít.  

132 Fogyatékos személyek gondozóháza 

Olyan, átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézmény, amelyben azok a fogyatékos személyek 

helyezhetők el, akiknek ellátása családjukban nem biztosított, vagy az átmeneti elhelyezést a család 

tehermentesítése teszi indokolttá. Legfeljebb egyévi időtartamra teljes körű ellátást biztosít.  

 

134 Pszichiátriai betegek átmeneti otthona 

Átmeneti elhelyezést biztosító szociális intézmény, ahová azok a pszichiátriai betegek vehetők fel, 

akiknek ellátása más intézményben vagy a családjukban átmenetileg nem oldható meg, viszont tartós 

bentlakásos intézményi elhelyezése vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelése nem indokolt. Legfeljebb 

egyévi időtartamra teljes körű ellátást biztosít. 

135 Szenvedélybetegek átmeneti otthona 
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Olyan, átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézmény, amely azoknak a személyeknek az elhelyezését 

biztosítja, akiket (addiktológus, pszichiáter) szakorvosi szakvélemény alapján szenvedélybetegség 

került megállapításra, és ellátásuk családjukban vagy lakókörnyezetükben átmeneti jelleggel nem 

oldható meg. Legfeljebb egyévi időtartamra teljes körű ellátást biztosít. 

136 Hajléktalanok éjjeli menedékhelye 

Az önellátásra és a közösségi együttélés szabályainak betartására képes hajléktalan személyek éjszakai 

pihenését, valamint krízishelyzetben éjszakai szállás biztosítását lehetővé tevő szolgáltatás.  

137 Hajléktalanok átmeneti szállása 

Azoknak a hajléktalan személyeknek az elhelyezését biztosítja, akik az életvitelszerű szálláshasználat 

és a szociális munka segítségével képesek az önellátásra.  

138 Hajléktalanok időszakos éjjeli menedékhelye 

Hajléktalanok időszakos éjjeli menedékhelye: A hajléktalanok átmeneti szállását, az éjjeli 

menedékhelyet, valamint a nappali melegedőt működtető fenntartó a közterületen, vagy lakhatásra 

alkalmatlan helyiségben életvitelszerűen tartózkodó hajléktalan személyek ellátásának, a közvetlen 

életveszély elhárításának érdekében a téli időszakban időszakos férőhelyeket biztosíthat.  

139 Hajléktalanok időszakos átmeneti szállása 

Hajléktalanok időszakos átmeneti szállása: A hajléktalanok átmeneti szállását, az éjjeli menedékhelyet, 

valamint a nappali melegedőt működtető fenntartó a közterületen, vagy lakhatásra alkalmatlan 

helyiségben életvitelszerűen tartózkodó hajléktalan személyek ellátásának, a közvetlen életveszély 

elhárításának érdekében a téli időszakban időszakos férőhelyeket biztosíthat. 

14. Tartós elhelyezést nyújtó ápoló, gondozó intézményi ellátás 

141 Időskorúak otthona 

Az idősek otthonában a meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres 

fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött 

személy látható el. Az idősek otthonában a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt 

önmagáról gondoskodni nem képes, gondozási szükséglettel rendelkező személy is ellátható, ha 

ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható. 

142 Fogyatékos személyek otthona 

Ápolást, gondozást nyújtó tartós bentlakásos szociális intézmény, ahová az a fogyatékos személy 

vehető fel, akinek oktatására, képzésére, foglalkoztatására, valamint gondozására csak intézményi 

keretek között van lehetőség. A fogyatékosok otthonában elkülönítetten kell gondoskodni a kiskorú és 

a felnőtt korú személyek ellátásáról. 

144 Pszichiátriai betegek otthona 

Olyan, ápolást, gondozást nyújtó tartós bentlakásos szociális intézmény, amelybe az a krónikus 

pszichiátriai beteg vehető fel, aki az ellátás igénybevételének időpontjában – szakvélemény alapján –

nem veszélyeztető állapotú, akut gyógyintézeti kezelést nem igényel, és egészségi állapota, valamint 

szociális helyzete miatt önmaga ellátására segítséggel sem képes.  

145 Szenvedélybetegek otthona 
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Olyan, ápolást, gondozást nyújtó tartós bentlakásos szociális intézmény, amelybe az a személy vehető 

fel, aki – szakvélemény alapján – szomatikus és mentális állapotát stabilizáló, illetve javító kezelést 

igényel, önálló életvitelre időlegesen nem képes, de kötelező intézeti gyógykezelésre nem szorul. 

146 Hajléktalanok otthona 

Olyan, ápolást, gondozást nyújtó tartós bentlakásos szociális intézmény, melyben azoknak a 

hajléktalan személyeknek a gondozását kell biztosítani, akiknek az ellátása átmeneti szálláshelyen, 

rehabilitációs intézményben nem biztosítható, és koruk, egészségi állapotuk miatt tartós ápolást, 

gondozást igényelnek. 

15. Tartós elhelyezést nyújtó rehabilitációs intézményi ellátás 

151 Fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye 

A fogyatékosok rehabilitációs intézménye azoknak a fogyatékos, valamint mozgás-, illetőleg látássérült 

személyeknek az elhelyezését szolgálja, akiknek oktatása, képzése, átképzése és rehabilitációs célú 

foglalkoztatása csak intézményi keretek között valósítható meg. A fogyatékosok rehabilitációs 

intézménye előkészíti az ott élők családi és lakóhelyi környezetbe történő visszatérését, valamint 

megszervezi az intézményi ellátás megszűnését követő utógondozást.  

153 Pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye 

A pszichiátriai betegek rehabilitációs intézményében azt a 18. életévét betöltött pszichiátriai beteget, 

kell ellátni, aki rendszeres vagy akut gyógyintézeti kezelésre nem szorul és utógondozására nincs más 

mód.a gondozottak részére képzési, munka jellegű vagy terápiás foglalkoztatást kell szervezni és elő 

kell készíteni a családi és lakóhelyi környezetükbe történő visszatérésüket. A rehabilitációs intézmény 

a bentlakók önálló életvezetési képességének kialakítását, illetve helyreállítását szolgálja. 

154 Szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye 

A szenvedélybetegek rehabilitációs intézményében azt a 12. életévét betöltött szenvedélybeteget kell 

ellátni, aki rendszeres vagy akut gyógyintézeti kezelésre nem szorul és utógondozására nincs más mód. 

A rehabilitációs intézmény a bentlakók önálló életvezetési képességének kialakítását, illetve 

helyreállítását szolgálja. 

155 Hajléktalanok rehabilitációs intézménye 

A hajléktalanok rehabilitációs intézménye annak az aktív korú, munkaképes hajléktalan személynek az 

elhelyezését szolgálja, akinek szociális ellátása ily módon indokolt, és aki önként vállalja a rehabilitációs 

célú segítőprogramokban való részvételt.  

16. Tartós elhelyezést nyújtó lakóotthoni ellátás 

161 Fogyatékos személyek rehabilitációs lakóotthona  

A rehabilitációs célú lakóotthonba az a fogyatékos személy helyezhető el, aki intézményi elhelyezés 

során felülvizsgálatban részt vett, és a felülvizsgálat eredménye, illetve a gondozási terv és egyéni 

fejlesztés alapján lakóotthoni elhelyezése az önálló életvitel megteremtése érdekében indokolt, a 16. 

életévét már betöltötte, de a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt még nem, és önellátásra legalább 

részben képes. A lakóotthon olyan 8–12 (külön jogszabályban meghatározott esetben 14) fogyatékos 

személyt befogadó tartós bentlakásos szociális intézmény, amely az ellátást igénybe vevő részére 

életkorának, egészségi állapotának és önellátása mértékének megfelelő ellátást biztosít. 
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162 Fogyatékos személyek ápoló-gondozó lakóotthona 

A lakóotthon olyan 8–12 (külön jogszabályban meghatározott esetben 14) fogyatékos személyt 

befogadó tartós bentlakásos szociális intézmény, amely az ellátást igénybe vevő részére életkorának, 

egészségi állapotának és önellátása mértékének megfelelő ellátást biztosít. A fogyatékos személyek 

ápoló-gondozó célú lakóotthonába a fogyatékosság jellegétől és súlyosságától függetlenül helyezhető 

el fogyatékos személy. 

163 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthona 

A lakóotthon olyan 8–12 (külön jogszabályban meghatározott esetben 14) pszichiátriai beteget 

befogadó tartós bentlakásos szociális intézmény, amely az ellátást igénybe vevő részére életkorának, 

egészségi állapotának és önellátása mértékének megfelelő ellátást biztosít. A rehabilitációs célú 

lakóotthonba az a pszichiátriai beteg személy helyezhető el, aki intézményi elhelyezés során 

felülvizsgálatban részt vett, és a felülvizsgálat eredménye, illetve a gondozási terv és egyéni fejlesztés 

alapján lakóotthoni elhelyezése az önálló életvitel megteremtése érdekében indokolt, a 16. életévét 

már betöltötte, de a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt még nem, és önellátásra legalább részben 

képes. 

164 Szenvedélybetegek rehabilitációs lakóotthona 

A lakóotthon olyan 8–12 (külön jogszabályban meghatározott esetben 14) szenvedélybeteget 

befogadó tartós bentlakásos szociális intézmény, amely az ellátást igénybe vevő részére életkorának, 

egészségi állapotának és önellátása mértékének megfelelő ellátást biztosít. A rehabilitációs célú 

lakóotthonba az szenvedélybeteg személy helyezhető el, aki intézményi elhelyezés során 

felülvizsgálatban részt vett, és a felülvizsgálat eredménye, illetve a gondozási terv és egyéni fejlesztés 

alapján lakóotthoni elhelyezése az önálló életvitel megteremtése érdekében indokolt, a 16. életévét 

már betöltötte, de a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt még nem, és önellátásra legalább részben 

képes. 

17. Alapszolgáltatások 2. 

171 Közösségi ellátás pszichiátriai betegek részére 

Olyan önkéntesen igénybe vehető, hosszú távú, közösségi alapú gondozás, amelynek során a gondozás 

és a pszicho szociális rehabilitáció az ellátott otthonában, illetve lakókörnyezetében történik. 

172 Közösségi ellátás szenvedélybetegek részére 

Olyan önkéntesen igénybe vehető, hosszú távú, közösségi alapú, az ellátott otthonában, illetve 

lakókörnyezetében történő gondozás, amelynek célja az életmódváltozás elindítása, segítése és 

folyamatos nyomon követése.  

173 Támogató szolgáltatás 

Célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli 

közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson 

belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén. 

174 Utcai szociális munka 

 Az utcai szociális munka feladata az utcán, közterületen, nem lakás céljára szolgáló helyen élők életet 

vagy testi épséget veszélyeztető helyzetének megszüntetése, az életmóddal járó ártalmak 
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csökkentése, a szociális és egészségügyi szolgáltatások és ellátások igénybe vételének segítése és 

szervezése, a hajléktalan személyeket ellátó intézménybe vagy más szálláshelyre juttatás. 

175 Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása 

A szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása a szenvedélybetegeket megkereső munkára, valamint 

az anonim és önkéntes igénybevételre épülő szolgáltatás, amelynek célja a szenvedélybetegség által 

okozott ártalmak csökkentése, az életet veszélyeztető helyzetek elhárítása, valamint az életmódváltás 

elindítása, segítése. 

18. Támogatott lakhatás 

181 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére 

Fogyatékos személyek részére biztosított ellátás, amely az életkornak, egészségi állapotnak és 

önellátási képességnek megfelelően, az ellátott önálló életvitelének fenntartása, illetve elősegítése 

érdekében biztosítja a lakhatási szolgáltatást, az esetvitelt, a közszolgáltatások és a társadalmi életben 

való részvételt segítő más szolgáltatások igénybevételében való segítségnyújtást, igény esetén 

felügyeletet, étkeztetést, gondozást, tanácsadást, szállítást. 

182 Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére 

Pszichiátriai betegek részére biztosított ellátás, amely az életkornak, egészségi állapotnak és önellátási 

képességnek megfelelően, az ellátott önálló életvitelének fenntartása, illetve elősegítése érdekében 

biztosítja a lakhatási szolgáltatást, az esetvitelt, a közszolgáltatások és a társadalmi életben való 

részvételt segítő más szolgáltatások igénybevételében való segítségnyújtást, igény esetén felügyeletet, 

étkeztetést, gondozást, tanácsadást, szállítást. 

183 Támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére 

Szenvedélybetegek részére biztosított ellátás, amely az életkornak, egészségi állapotnak és önellátási 

képességnek megfelelően, az ellátott önálló életvitelének fenntartása, illetve elősegítése érdekében 

biztosítja a lakhatási szolgáltatást, az esetvitelt, a közszolgáltatások és a társadalmi életben való 

részvételt segítő más szolgáltatások igénybevételében való segítségnyújtást, igény esetén felügyeletet, 

étkeztetést, gondozást, tanácsadást, szállítást. 

19. Egyéb, a szociális törvény alapján nyújtott ellátások 

191 Fejlesztő foglalkoztatás 

A fejlesztő foglalkoztatás célja a gondozási, fejlesztési, illetve rehabilitációs tervben foglaltak szerint az 

egyén egészségi állapotának, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelő fejlesztési és 

foglalkoztatási szolgáltatás biztosítása útján, az egyén felkészítése az önálló munkavégzésre vagy a nyílt 

munkaerőpiacon történő elhelyezkedésre. A fejlesztő foglalkoztatás az Mt. szerinti határozott idejű 

munkaviszonyban vagy fejlesztési jogviszonyban történik. 
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2. A gyermekvédelmi törvény alapján nyújtott ellátások 
 

21. Gyermekjóléti alapellátás 

214 Biztos Kezdet Gyerekház 

A Biztos Kezdet Gyerekház célja a szociokulturális hátrányokkal küzdő, elsősorban a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek egészséges fejlődésének biztosítását 

támogató, fejlődési lemaradását kompenzáló, a szülői kompetenciákat erősítő, a szülő és az óvodába 

még nem járó gyermek számára együttesen nyújtott társadalmi felzárkózást segítő prevenciós 

szolgáltatás biztosítása. 

215 Tanoda 

A tanoda olyan, elsősorban rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, vagy hátrányos 

helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és kivételesen fiatal felnőttek számára 

nyújtott, önkéntesen igénybe vehető társadalmi felzárkózást segítő, a személyiségfejlődés egészét 

szem előtt tartó, prevenciós szolgáltatás, amely az Nktv. szerinti kötelező tanórai és egyéb 

foglalkozásokon való részvétel idején kívül, valamint a tanítási szünetekben segíti elő a szociokulturális 

hátrányok kompenzálását, a tanulmányok folytatását, a társadalomba való sikeres beilleszkedést, az 

életpálya-tervezést és a szabadidő hasznos eltöltését. 

Gyermekek napközbeni ellátása 1. 

227 Alternatív napközbeni ellátás 

Alternatív napközbeni ellátás a játszótéri program, játszóház, klubfoglalkozás keretében nyújtott, a 

szülő és a gyermek kapcsolatát erősítő, a gyermek szocializációját támogató, valamint egyéb 

szabadidős és prevenciós szolgáltatás, a csellengő vagy egyéb okból veszélyeztetett iskoláskorú 

gyermekek számára biztosított nappali felügyelet, sport-, illetve egyéb foglalkozás és étkeztetés. 

23. Gyermekek átmeneti gondozása 

231 Helyettes szülői hálózat 

A helyettes szülő a családban élő gyermek átmeneti gondozását a gyermekjóléti szolgálat által készített 

egyéni gondozási-nevelési terv alapján saját háztartásában biztosítja. Helyettes szülő a külön 

jogszabályban meghatározott feltételek alapján alkalmas a gyermek átmeneti gondozására és vállalja, 

hogy a szükséges ideig a nála elhelyezendő gyermeket gondozza, neveli. A helyettes szülő egyidejűleg 

– saját gyermekeit is beszámítva – legfeljebb 4 gyermek gondozását végezheti. A helyettes szülői 

hálózat a gyermekjóléti szolgáltatás keretében biztosított. 

232 Gyermekek átmeneti otthona 

A gyermekek átmeneti otthonában az a családban élő, tizenkettedik életévét betöltött vagy 

tizenkettedik életévét be nem töltött, nem helyettes szülőnél elhelyezett gyermek helyezhető el, aki 

átmenetileg ellátás és felügyelet nélkül marad, vagy elhelyezés hiányában ezek nélkül maradna, 

valamint akinek ellátása a család életvezetési nehézségei miatt veszélyeztetett. Egy intézmény legalább 

12, de legfeljebb 40 gyermek teljes körű ellátását biztosítja. 

233 Családok átmeneti otthona 
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Az otthontalanná vált szülő kérelmére a családok átmeneti otthonában együttesen helyezhető el a 

gyermek és szülője, valamint legfeljebb 21. életévének betöltéséig vagy – ha tanulói jogviszonyban, 

hallgatói jogviszonyban vagy felnőttképzési jogviszonyban áll –, legfeljebb 24. életévének betöltéséig 

a gyermek nagykorú testvére, ha az elhelyezés hiányában lakhatásuk nem lenne biztosított, és a 

gyermeket emiatt el kellene választani szülőjétől, családjától. Egy intézmény legalább 12, de legfeljebb 

40 felnőtt és gyermek együttes ellátását biztosítja. 2018. január 1-jétől a családok átmeneti 

otthonaiban létrehozhatók külső férőhelyek. 

234 Önálló helyettes szülő 

A helyettes szülő a családban élő gyermek átmeneti gondozását a gyermekjóléti szolgálat által készített 

egyéni gondozási-nevelési terv alapján saját háztartásában biztosítja. Helyettes szülő a külön 

jogszabályban meghatározott feltételek alapján alkalmas a gyermek átmeneti gondozására és vállalja, 

hogy a szükséges ideig a nála elhelyezendő gyermeket gondozza, neveli. A helyettes szülő egyidejűleg 

– saját gyermekeit is beszámítva – legfeljebb 4 gyermek gondozását végezheti. 

239 Családok átmeneti otthona, külső férőhely 

Az otthontalanná vált szülő kérelmére a családok átmeneti otthonában együttesen helyezhető el a 

gyermek és szülője, valamint legfeljebb 21. életévének betöltéséig vagy – ha tanulói jogviszonyban, 

hallgatói jogviszonyban vagy felnőttképzési jogviszonyban áll –, legfeljebb 24. életévének betöltéséig 

a gyermek nagykorú testvére, ha az elhelyezés hiányában lakhatásuk nem lenne biztosított, és a 

gyermeket emiatt el kellene választani szülőjétől, családjától. Egy intézmény legalább 12, de legfeljebb 

40 felnőtt és gyermek együttes ellátását biztosítja. 2018. január 1-jétől a családok átmeneti 

otthonaiban létrehozhatók külső férőhelyek. 

24-25 Gyermekvédelmi szakellátás 

241 Nevelőszülői hálózat 

Nevelőszülői hálózat: A nevelőszülők működési engedélyhez kötött tevékenységüket nevelőszülői 

hálózat keretében végzik. Ennek fenntartója lehet gyermekvédelmi szakszolgálat, gyermekotthon vagy 

civil szervezet. 

242 Általános Gyermekotthon 

Általános gyermekotthon: Otthont nyújtó ellátást biztosít az ideiglenes hatállyal elhelyezett, a 

nevelésbe vett gyermekek számára. Befogadja az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtteket 

is. Maximum 48 férőhelyes. 

243 Általános Lakásotthon 

Általános Lakásotthon: Olyan gyermekotthon, amely legfeljebb 12 gyermekotthont nyújtó ellátását 

biztosítja önálló lakásban vagy családi házban, családias körülmények között. 

244 Speciális gyermekotthon 

Speciális gyermekotthon: A súlyos pszichés vagy disszociális tüneteket mutató, illetve pszichoaktív 

szerekkel küzdő gyermekek számára fenntartott, otthont nyújtó intézmény. 

246 Utógondozó otthon 

Utógondozó otthon: A 18. életévüket betöltött, korábban gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő 

fiatal felnőttek elhelyezésére szolgáló intézmény. 
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247 Különleges gyermekotthon 

Különleges gyermekotthon: A tartósan beteg, illetve fogyatékos, valamint koruk miatt különleges 

ellátást igénylő gyermekek számára fenntartott, otthont nyújtó intézmény. 

248 Speciális lakásotthon 

Speciális lakásotthon: Olyan gyermekotthon, amely legfeljebb 12 gyermekotthont nyújtó ellátását 

biztosítja önálló lakásban vagy családi házban, családias körülmények között a súlyos pszichés 

tüneteket és a súlyos disszociális tüneteket mutató gyermekek, illetve a pszichoaktív szerekkel küzdő 

kiskorúak számára. 

249 Utógondozó lakásotthon 

Speciális lakásotthon: Olyan gyermekotthon, amely legfeljebb 12 gyermekotthont nyújtó ellátását 

biztosítja önálló lakásban vagy családi házban, családias körülmények között a 18. életévüket betöltött, 

korábban gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő fiatal felnőttek részére. 

250 Különleges lakásotthon 

Speciális lakásotthon: Olyan gyermekotthon, amely legfeljebb 12 gyermekotthont nyújtó ellátását 

biztosítja önálló lakásban vagy családi házban, családias körülmények között. A tartósan beteg, illetve 

fogyatékos, valamint koruk miatt különleges ellátást igénylő gyermekek számára. 

252 Gyermekotthoni külső férőhely 

Gyermekotthoni külső férőhely: A területi gyermekotthon által működtetett – az utógondozói 

ellátásban részesülő fiatal felnőtt számára –, lakhatást nyújtó külső hely, jellemzően albérlet. Az 

intézményi külső férőhely a rehabilitációs intézményi ellátást igénybe vevő részére az utógondozás 

ideje alatt biztosított olyan lakhatási forma, ahol a korábban ellátást biztosító rehabilitációs intézmény 

segítségével lehetőség nyílik az önálló életvitelre. Intézményi külső férőhely különösen a védett szállás, 

a védett bérlemény, a tartós albérlet. 

253 Nevelőszülői hálózat külső férőhely 

Nevelőszülői hálózat külső férőhely: A területi a nevelőszülői hálózat által működtetett – az 

utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt számára –, lakhatást nyújtó külső hely, jellemzően 

albérlet. Az intézményi külső férőhely a rehabilitációs intézményi ellátást igénybe vevő részére az 

utógondozás ideje alatt biztosított olyan lakhatási forma, ahol a korábban ellátást biztosító 

rehabilitációs intézmény segítségével lehetőség nyílik az önálló életvitelre. Intézményi külső férőhely 

különösen a védett szállás, a védett bérlemény, a tartós albérlet. 

254 Utógondozó otthoni külső férőhely 

Utógondozó otthoni külső férőhely: A területi utógondozó otthon által működtetett – az utógondozói 

ellátásban részesülő fiatal felnőtt számára –, lakhatást nyújtó külső hely, jellemzően albérlet. Az 

intézményi külső férőhely a rehabilitációs intézményi ellátást igénybe vevő részére az utógondozás 

ideje alatt biztosított olyan lakhatási forma, ahol a korábban ellátást biztosító rehabilitációs intézmény 

segítségével lehetőség nyílik az önálló életvitelre. Intézményi külső férőhely különösen a védett szállás, 

a védett bérlemény, a tartós albérlet. 

255 TEGYESZ külső férőhely 

TEGYESZ külső férőhely: A területi gyermekvédelmi szakszolgálat által működtetett – az utógondozói 

ellátásban részesülő fiatal felnőtt számára –, lakhatást nyújtó külső hely, jellemzően albérlet. A 
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TEGYESZ a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok helyzetéről az ellátás helye szerinti besorolásnak 

megfelelően az adott megyei TEGYESZ szolgáltat információkat. Az intézményi külső férőhely a 

rehabilitációs intézményi ellátást igénybe vevő részére az utógondozás ideje alatt biztosított olyan 

lakhatási forma, ahol a korábban ellátást biztosító rehabilitációs intézmény segítségével lehetőség 

nyílik az önálló életvitelre. Intézményi külső férőhely különösen a védett szállás, a védett bérlemény, 

a tartós albérlet. 

256 Lakásotthon által működtetett külső férőhely 

Lakásotthon által működtetett külső férőhely: Lakásotthon által működtetett intézményi külső 

férőhely a rehabilitációs intézményi ellátást igénybe vevő részére az utógondozás ideje alatt biztosított 

olyan lakhatási forma, ahol a korábban ellátást biztosító rehabilitációs intézmény segítségével 

lehetőség nyílik az önálló életvitelre. Intézményi külső férőhely különösen a védett szállás, a védett 

bérlemény, a tartós albérlet.  

257 Kizárólag kísérő nélküli kiskorúakat ellátó gyermekotthon 

Kizárólag kísérő nélküli kiskorúakat ellátó gyermekotthon: A menedékjogról szóló törvény szerint 

kísérő nélküli kiskorúnak minősülő gyermekeket, a menekültként el nem ismert kísérő nélküli 

kiskorúakat ellátó gyermekotthon, ahol a gyermekek számára biztosítani kell a lakhatási lehetőségeket, 

a közétkeztetést, orvosi ellátást. 

26. Javítóintézeti nevelés 

261 Javítóintézet 

Javítóintézet: A gyermekvédelmi rendszer része, mely intézkedésként rendelhető el fiatalkorúak 

bűnelkövetése esetén. Az intézkedés szabadságvesztéssel jár, célja a nevelésre ítélt fiatalok 

szakfelügyelete, gondozása, nevelése, valamint oktatása, képzése és az elbocsátást követően a 

társadalomba való sikeres beilleszkedésének segítése. Az intézetben 12–21 éves előzetes 

letartóztatottak és jogerős bírói ítélettel elhelyezettek vannak. 

27. Gyermekek napközbeni ellátása 2.  

271 Bölcsőde 

A bölcsőde a gyermekek olyan napközbeni ellátása, amely keretében a bölcsődei nevelés-gondozás 

országos alapprogramja szerint, jogszabályban meghatározott szakirányú végzettséggel rendelkező 

személy által, akár több csoportban nyújt szakszerű gondozást és nevelést. 

272 Minibölcsőde 

A minibölcsőde a gyermekek olyan napközbeni ellátása, amely keretében, a bölcsődei nevelés-

gondozás országos alapprogramja szerint, jogszabályban meghatározott szakirányú végzettséggel 

rendelkező személy által akár több, a bölcsődéhez képest kisebb létszámú csoportban, valamint 

egyszerűbb személyi, tárgyi és működtetési feltételek mellett nyújt szakszerű gondozást és nevelést. 

273 Munkahelyi bölcsőde 

A munkahelyi bölcsőde olyan bölcsődei ellátást nyújtó szolgáltatás, amelyet a foglalkoztató vagy a 

foglalkoztatóval kötött megállapodás alapján fenntartó tart fenn, elsősorban a foglalkoztatónál 

keresőtevékenységet folytató személyek gyermekei bölcsődei ellátásának biztosítására.  

274 Családi bölcsőde 
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A családi bölcsőde olyan bölcsődei ellátást nyújtó szolgáltatás, amelyet a szolgáltatás nyújtója a saját 

otthonában vagy más e célra kialakított helyiségben biztosít. 

275 Napközbeni gyermekfelügyelet 

A napközbeni gyermekfelügyelet keretében – nem nevelési-oktatási céllal – a szolgáltatás nyújtója az 

életkornak megfelelő napközbeni ellátást biztosít a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben nem 

részesülő gyermek számára, a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek 

számára, az óvodai nevelésben részesülő gyermek számára a kötelező óvodai nevelésben való 

részvételének idején kívül, az egyéni munkarenddel rendelkező tanuló számára, az iskolai oktatásban 

részesülő tanuló számára az Nktv. szerinti kötelező tanórai és egyéb foglalkozásokon való 

részvételének idején kívül, valamint a tanítási szünetekben, és az Nktv. rendelkezései szerint az 

általános iskolában a tizenhat óra előtt megszervezett egyéb foglalkozás alól felmentett gyermek 

számára. 
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3. A szociális és gyermekvédelmi törvény alapján nyújtott ellátások 
 

300 Egyéb (a fentiekbe be nem sorolható szolgáltatás) 

31. A család- és gyermekjóléti szolgáltatást végző szervezetek ellátásai 

311 Család- és gyermekjóléti szolgálat 

Család- és gyermekjóléti szolgálat: 2016. január 1-jétől működő intézmény. Ettől az időponttól a 

családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás csak a család- és gyermekjóléti szolgálat és központ 

keretében működhet. A szolgálat ellátja az 1997. évi XXXI. törvényben meghatározott gyermekjóléti 

szolgáltatási és az 1993. évi III. törvényben meghatározott családsegítés általános szociális munkával 

elvégezhető feladatait. A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás lakóhely szintű biztosításáról a 

települési önkormányzatoknak kell gondoskodniuk. 

312 Család- és gyermekjóléti központ 

Család- és gyermekjóléti központ: 2016. január 1-jétől család- és gyermekjóléti központnak az a 

járásszékhely településen működő gyermekjóléti szolgálat minősül, amely önálló intézményként, 

illetve szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységként működik. A család- és 

gyermekjóléti központ a szolgálat általános szolgáltatási feladatain túl önálló egyéni és csoportos 

speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt (pl. utcai és lakótelepi szociális munka, gyermekvédelmi 

jelzőrendszeri készenléti szolgálat, kórházi szociális munka stb.), továbbá a gyermekvédelmi 

gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló 

tevékenységet lát el, illetve szakmai támogatást nyújt az ellátási területén működő gyermekjóléti 

szolgálatok számára. 

 

000 Csak adminisztrációs/irányítási központ 

 


