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1. Bevezetés: témaválasztás és köszönetnyilvánítás 

1.1 Témaválasztás 

Szociálpolitikusként ma is egy már régi keletű, de számomra rendkívül aktuális szakmai 

megfogalmazás vezet. Ferge Zsuzsa szerint a szociálpolitika nem más, mint azon 

szükségletek kielégítése, amelyek a piacon nem, vagy nem megfelelő módon elégíthetőek ki, 

és amely az állami beavatkozás és felelősségvállalás mentén elosztással és döntően 

redisztribúcióval, a mindenkori hatalom által képviselt ideológia mentén, az állam és az 

állampolgár közötti intézményesült viszony formájában nyilvánul meg (Ferge 1987). Ennek 

az egyébként számottevően több elemből álló komplex megközelítésnek általam kiemelt négy 

kulcseleme: szükséglet, állami beavatkozás, ideológia, intézményesült viszony adta a 

választott téma vizsgálatának a szociális szolgáltatszervezésre adaptálható szempontjait.  

 

A szükségletek egymásra épülő, mégis a fiziológiás szinten az élet minimális létét 

determináló kielégítése a mindenkori, ám a társadalmi változások generálta mai 

szociálpolitikának is legelemibb küldetése. Az éhezés napi egyszeri meleg étellel való 

enyhítése az étkeztetés, a saját lakókörnyezetben önállóan élhető magasabb szintű 

életminőség a házi segítségnyújtás, a lehetséges krízishelyzetek bizonytalanságot okozó és 

bekövetkezésükkor irreverzibilis károkat eredményező volta pedig a jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás, mint szociális alapszolgáltatások vizsgálatának választását hozta. Tekintettel 

arra, hogy ezek az alapszolgáltatások tradicionálisan az egyedül élő idős emberek 

életminőségének javítására szerződtek a jogalkotó szerint, a célcsoport szinte adta magát. 

Ugyanakkor szakmai érdeklődésem középpontjában szociális munkás identitásom szerint is 

az idős emberek csoportja áll, legfőképpen azoké az idős embereké, akik egyedül maradva, a 

család egyre fogyó gondozási funkciója nyomán nem csupán mentális, de praktikus szintjén is 

az életnek magányossá válnak, különösképpen, ha kistelepülésen élnek.  

 

Az állam szerepvállalásának örökzöld kérdése a jóléti pluralizmus elméleti megközelítésében 

a társadalom aktuális helyzetéhez kell, hogy alkalmazkodjon, amelyben azonban mindaz a 

társadalmi tulajdonság benne van, amelyet annak tagjai történelmük során összegyűjtöttek. 20 

évvel a rendszerváltozás után még mindig olyan strukturális kérdésekkel foglalkozik a 

magyar társadalom, amelyek hezitáló, próba-szerencse tanulással ideig-óráig működő, a 

szervezett együttélés, a társadalmi tagság, az integráció megvalósulását elodázó stratégiákat 

épít be saját működésmódjába. Az állam szerepvállalásának vizsgálata olyan minimális 
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szempontja kell, hogy legyen a szociálpolitikai kutatásoknak is, mint bármely más 

tudományterületeknek. Ezért volt hát adekvát a kormányzati jogalkotás céljainak és 

eszközeinek hangsúlyozása a témaválasztás kialakításakor.  

 

A jogalkotásban megfogalmazott elosztási mechanizmusok, az elosztható pénz mennyisége 

nem közgazdasági vetületben, hanem szociálpolitikai értelemben merül fel a dolgozatban: a 

pénz használatának módja kijelöli a mindenkori hatalom értékszemléletét, és fordítva. A 

szemléleti aspektus igen nagy hangsúlya a dolgozatnak, ahogyan azt a mottó is érzékeltette az 

olvasóval. A téma frissessége - 2004-2010 közötti vizsgálati periódus -, alul-kutatottsága - a 

hatékony szociális szolgáltatástervezés társulásos szintű vizsgálatainak rendkívül alacsony 

száma - tény, de olyan motivációt is ad, amely talán tehet legalább egy téglát arra a ma még 

igencsak alacsony falra (Tomcsányi 2000), amely a szociális szolgáltatások szervezésének 

majdan kialakuló elméleti és gyakorlati építményét építi fel.  

 

Az intézményesültség a szociálpolitikában tágan értelmezendő fogalom: a „kályhától indul”, 

vagyis a jogalkotás előkészítésétől, az általa létrehozott tervezési majd szervezési folyamatot 

is magában foglalja, mígnem beléphetnek a szociális ellátórendszer adott területének egy 

intézményébe a szolgáltatások igénybevevői, s ott meghatározott tudással rendelkező 

szakemberektől adekvát ellátásokat és szolgáltatásokat kaphatnak. A dolgozat ennek a 

folyamatnak a törvényi szintű jogalkotását követő helyi tervezési folyamat döntés-előkészítő 

szakaszát vizsgálja, éppen azért, mert ez a legmeghatározóbb a helyi ellátórendszer 

intézményesülésének alakulásában. 

 

Regionális doktori iskola hallgatójaként úgy gondolom, hogy a térszemlélet mindent átható 

szerepe nemhogy elkerülhetetlen, de egyenesen elengedhetetlen, s nem csupán azért, mert ez 

elvárható, hanem azért is, mert a szociálpolitika tudománya sem vonatkoztathat el attól, hogy 

a különböző helyzetű terekben élő rászorulók szükségleteit „a helyhez adekvát módon” 

elégítse ki. Nem teljesen újkeletű ez az elméleti felvetés a szociálpolitika kutatásában, 

elméleteiben, de annál inkább újkeletű a gyakorlatában. A fáziskésés, amely az elméleti 

felismeréstől a gyakorlatig terjed csak úgy értelmezhető, ahogyan azt egyik doktori iskolai 

professzorom tette világossá számomra: „Az, aki az elmélet és a gyakorlat egymásnak 

feszülését, ellentétét fogalmazza meg, az nagy valószínűséggel nem érti az elmélet szerepét. 

Az elmélet feladata az, hogy újrakonstruálja a gyakorlatot, tehát kapcsolatuk örök.” (Szigeti 

Péter) Ehhez annyit mindenképpen hozzá kell tenni, hogy természetesen az elmélet csak úgy 
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alakíthatja újjá a gyakorlatot, ha azt vizsgálja, megismeri, összefüggéseiben látja, és nem csak 

az egész részeit, hanem a részek kapcsolatának rendszerét is. Erre törekszem ebben a 

dolgozatban a szociális alapszolgáltatások körében végzett vizsgálattal: nem elég a részeket 

tudni, azokat megpróbálom úgy egymáshoz illeszteni, hogy a modellképzés szakaszában a 

szükséglet, finanszírozás, az értékorientáció és a létrehozott intézményi forma a kerekhez 

hasonló egészet alkosson.  

 

A tér szerepe a szociálpolitikában is hasonló, mint a regionális politika és gazdaságtan 

elméletében és gyakorlatában, csak adott esetben másképpen fogalmazódik meg. Míg itt 

területi egyenlőtlenség, települési egyenlőtlenség és hátrányos vagy leghátrányosabb helyzet a 

kapaszkodási pont, és a települési önkormányzati és kistérségi kompetenciák kialakítása 

felülről jövő szabályozási kérdés, ott a regionális összefüggésekben a regionalizmus, 

regionalizáció, regionalizálódás (Lengyel-Rechnitzer 2004) szabadságfokával kalkulálhat a 

tervezési folyamat. Jó metszéspontot találni nem nehéz a szociálpolitika és a regionális 

tudományok között, mert a fenti szintek adják magukat a jelenlegi helyzetben. A hátrányos 

helyzetű kistérségek vizsgálata tehát egyszerre regionális- és szociálpolitikai vetületű, s mint 

látni fogja az olvasó: bizonyos esetekben olyannyira kényszer, hogy nem is engedi meg a 

kutatónak, hogy a „hátrányt” megkerülve vizsgálódjon.  

 

A Nyugat-dunántúli régióval kapcsolatos felületes információk azt sugallják a 

szociálpolitikának is: itt sokkal kevesebb a probléma, mint más tereiben az országnak. Ez nem 

így van. A régió egyes kistérségei, így a vizsgált Őriszentpéteri is, némely esetben 

halmozottabb problémákkal kell, hogy szembesüljön, mint például az Észak-alföldi régió 

lakossága, amely pedig a szegénység és kirekesztettség tekintetében vezető szerepet ért el az 

Észak-magyarországi régióval szemben. Ha a szükségletek térspecifikusak, akkor a 

kielégítésüknek is annak kell lennie – ez nem lehet kérdés, s mégis az! Ezért is izgalmas 

számomra egy nem hátrányos helyzetű és egy hátrányos helyzetű kistérség 

összekapaszkodása, mint unikum: Zalaegerszeg és Őriszentpéter kistérségeinek 

együttműködése, egy másfél évtizedes társulásos együttműködéses tapasztalattal rendelkező, 

mégis azzal a szociális feladatellátásban élni nem tudó-akaró Zalaszentgróti kistérség, vagy 

egy fiatal kistérség, amely kettős identitással él és szervezi szociális mindennapjait Pacsa 

jövőbeni központjával. Jóllehet minden kistérség unikum, a maga módján egyedi – ezt a 

szemléletet nem szeretném szem elől veszíteni -, így egyedi szociális tervezési folyamata is. A 

dolgozat keretei nem engedik meg azt, hogy mindnyájukkal foglalkozzam. Azt viszont igen, 
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hogy ha nagy vállalással is, de három szolgáltatási térséget kutatva segíthessek a jogalkotónak 

és a kistérségeknek is a közeljövő tervezési feladatában. 

 

Személyes motivációként: „Legyenek a választott téma szerelmesei. Legyenek tehát 

szerelmesek! Ne csak egyszer, hanem kétszer vagy háromszor is kutatói útjukon! (Rechnitzer 

János) Első kutatói szerelmem a hátrányos helyzetű terek szociális alapszolgáltatásainak 

tervezési folyamata, különösen az egyedül élő egyre idősebb idős emberek 

alapszükségleteinek kielégítése érdekében három alapszolgáltatás: az étkeztetés, a házi 

segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás területén. A téma iránt érzett 

felelősség azonban próbálja természetesen ezt a szerelmet kordában tartani, és amit általában 

egy ilyen felfokozott érzésben nehéz vagy lehetetlen: objektíven viszonyulni hozzá.  

 

Személyes érintettségem egyik oldala a gyermekkori nyaralásokhoz nyúlik vissza. Van két 

aprócska, ma már lélekszámában is erőteljesen megfogyatkozott, társadalmi –, gazdasági -, és 

infrastrukturális szempontból elmaradott kistelepülés a Bakonyban: Vanyola és 

Bakonyszentiván, ahol felnőttem, s ahol megtapasztaltam a vidék, a kistelepülési lét minden 

szépségét és minden hiányát. Vanyolán apai nagyapám volt a fodrász, több környező és egy-

két távolabbi kistelepülés szolgáltatójaként kísértem néha, és próbáltam megérteni, hogy miért 

nem lehetséges az, hogy minden településen helyben elérhető legyen egy fodrászmester? 

Idővel megértettem. Megértettem, hogy nem is lehet kívánalom, hogy minden kistelepülés 

biztosítsa ezt a szolgáltatást. Hullámzó forgalom, más-más szükséglet és igény, egyik 

településen többen, másikon senki „kuntschaft” – így értelmetlen is lett volna. És mégsem 

volt az! Néhai nagyapám akkor és annyit dolgozott egy településen, amennyit az igények 

támasztottak, ahányan bejelentkeztek hozzá, vagy időpontot kérve várták otthonukban, tehát 

nem ment mindenkihez hajat vágni, vagy borotválni – pedig erre nyilván mindenkinek 

szükséglete van. Ugyanakkor a lehetőségről mindenkit tájékoztatott. A közlekedési feltételek 

alkalmasak voltak arra, hogy eljusson autó nélkül egyik helyről a másikra, és helyiség is adott 

volt minden településen a szolgáltatás biztosítására. Üzletünk ugyan egy volt, Vanyolán, de 

kis táskájában tudta magával vinni legfontosabb eszközeit, mert azok rendelkezésre álltak. 

Meg volt tehát a feltétele annak, hogy „mobil szolgáltatóként” végezze munkáját. A 

szükségletek egy része igényként fogalmazódott meg, más része adott pillanatban még nem, 

de azonnal elérhetővé vált, ha arra szükség volt. Az eszközök megfelelő számban és 

minőségben rendelkezésre álltak, szaktudásával együtt mobilizálhatóak lettek, mert oda tudott 

jutni, ahol arra „szükség volt”. A gyermeki megfigyelések csak néhány nappal a dolgozat 
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befejezése előtt tudatosultak bennem. Meggyőződésem, hogy minden - leendő - kutató 

magában hordozza „szerelmeit”. Így vagyok ezzel én is. 

 

Másik személyes oka a témaválasztásnak a személyiségemből és szakmáimból eredő 

felelősségtudat, a konstruktív kritikai jobbító szándék, a változás-centrikus gondolkodásmód, 

amelynek alapja az emberi szükségletek szenzibilis érzékelése és kielégítésük fontossága. 

Nem tudom, és leendő kutatóként sem akarom „elfelejteni”, hogy minden ember egyedülálló 

és megismételhetetlen lény, az összes jó és kevésbé jó tulajdonságával, sokféle 

szükségleteivel. Azt sem szeretném elnagyolni a dolgozat nyilvánvalóan kötött stílusában, 

hogy az idősek körében töltött gyermekévek megtanítottak az emberi szükségletek különös 

értelmezésére, változásaikra és azok elfogadására. S jóllehet a jog alkotói is emberek, mégis 

elveszni látszik a mai magyar társadalomban az ember, az idős ember különösen. Ez a 

dolgozat értük íródik2. 

 

Tudományos munka végzőjeként nem kevésszer találtam magam a kételkedés helyzetében. 

Azon túl, hogy az „igen, ez így jó lesz” illetve a „nem, ez mégsem lesz így jó, tartalmában és 

metodikájában releváns” gondolatai folyton-folyvást zaklattak, kísérőként a kutatás és az írás 

folyamatában is ott lebegett a „hasznos-e, amit csinálok, mire lesz ez jó, hogyan lehetne még 

használhatóbb?” kérdésköre. „A hazai kutatások értékét – Széchenyi szellemében – 

elsősorban az mutatja, milyen mértékben szolgálják hazánk és népünk boldogulását és 

fennmaradását.” (Tomcsányi 2000:13) Anélkül, hogy túlértékelném saját igencsak kezdő 

tudományos tevékenységemet és az abból fakadó eredményeket, következtetéseket, 

javaslatokat és modell-képző gondolatokat, tudatos célom a dolgozattal, hogy hozzátegyek a 

magyar szociális szolgáltatásszervezés aktuális történelméhez a gyakorlatban is 

felhasználható ismereteket. Az idézett szerző szerint vannak olyan témák, amiket csak mi 

kutathatunk magunknak. Ilyen „hungaricum” (Tomcsányi 2000:13) számomra a választott és 

feldolgozott szociálpolitikai téma. A köré felsorakoztatható összetett és mindenképpen 

sajátosan hazai kulturális, szemléletbeli, szolgáltatástervezési és szervezési, önkormányzati 

működésbeli, finanszírozási, szociális szakértői, stb. jellemzők soha nem vonatkoztathatóak 

el, bár a dolgozat keretei meghaladják mindnyájuk vizsgálatát.  

 

                                                 
2
 A dolgozat  mellékletében található vers-kezdemény a témaválasztás személyes oldalát erősíti. 
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Ha csak annyit ér el a dolgozat, hogy egyszer elolvasásra kerül bizonyos fórumokon, már 

tehettem egy lépést a szociális szolgáltatástervezés hazai filozófiájának alakításáért, talán 

átalakításáért is. „A tudomány a tudás, az ismeret bővítése, munkája a kutatás, aminek 

eredménye ismeretalkotás.” (Tomcsányi 2000:14) Ez a gondolat foglalja össze leginkább a 

fent megfogalmazott segítségnyújtást: csak akkor lehet „jó” döntéseket előkészíteni, ha a 

megismerés útját végigjárjuk, akár jogalkotói, akár helyi döntés-előkészítési vagy 

döntéshozói, akár szakmai végrehajtói szinten. A megismerés összefüggések feltárásán 

alapuló küldetése pedig a döntéshozás feladatát teheti a már említett „próba-szerencse 

tanulás” helyett átgondolt, hosszú távú, a realitások és a gyakorlat, valamint a helyi 

sajátosságok mentén megvalósított tevékenységgé. 

 

1.2. Köszönetnyilvánítás 

Dr. Rechnitzer János Professzor Úrnak, hogy az akkor még Multidiszciplináris 

Társadalomtudományi Doktori Iskolába befogadott, nyitottságával, emberségével, figyelmes 

iskolaalapítói és vezetői attitűdjével folyamatosan támogatott, inspirált, és ha arra szükségem 

volt, konstruktív kritikai észrevételeivel segített, valamint számos örökbecsű és 

szemléletformáló idézetet hagyományozott rám beszélgetéseinkben, előadásaiban vagy 

tanulmányaiban, könyveiben. 

 

Dr. Szörényiné Dr. Kukorelli Irén Professzor Asszonynak, hogy vállalta nem kevéssé 

összetett témám gondozását, ehhez a csak tőle tanulható „megelőző-következtető” 

tudományos gondolkodásmód átadását, a rendszerezett kutatói tevékenység megismerését, 

sokkal többször baráti, semmint csak témavezetői intelmeit, tapasztalatait, s hogy előadóként, 

tanulmány szerzőjeként elkísérhettem több olyan konferenciára, amelyeken a vidékfejlesztés 

számomra oly érdekes hazai és nemzetközi területeit és eredményeit testközelből ismerhettem 

meg.  

 

Dr. Szekeres Tamás Rektor Úrnak kezdetektől támogató, folyamatosan érdeklődő vezetői 

attitűdjét, figyelmét és bátorításait, amikor úgy éreztem, elfogyott a lendület, az erő, a kitartás. 

Köszönöm az Universitas Győr Alapítvány ösztöndíját, amely lehetőséget adott kutatásom 

minél jobb infrastrukturális körülmények közötti elvégzésére. 
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Dr. Budai István PhD. volt Tanszékvezető, most Szakvezető Úrnak, hogy 2000. 

augusztusában engem hívott fel telefonon, s hogy azóta dolgozhatom együtt vele, és a 

Szociális Munka Tanszék munkatársaival, kollégáimmal. Mindig és mindenben támogatott, 

segített és ösztönzött, pedagógusi attitűdjével, türelmével és megértésével formált, és hogy a 

logikus tudományos gondolkodáshoz elengedhetetlen ábrakészítés szükségességét is általa 

értettem meg. 

 

Dr. Darvas Ágnes PhD. és Dr. Kozma Judit PhD. opponenseimnek, hogy a munkahelyi 

vita előtt megosztották velem mindazt, ami tovább építheti az értekezés tudományos 

színvonalát, tartalomban, struktúrákban, szerkesztésben, következtetésekben. Köszönöm 

befogadó, rugalmas, ugyanakkor szakmai és tudományos szempontból szigorú és 

következetes viszonyulásukat és javaslataikat, igazi élmény volt tőlük tanulni. 

 

Végül, és legfőképpen, köszönöm Édesanyámnak, Édesapámnak és kisfiamnak 

Somának, hogy elviseltek ezen a hosszú, sok magánéleti nehézséggel, távolléttel, otthon is 

munkával és tanulással megtöltött időszakon át. Megértésük, türelmük, erkölcsi támogatásuk, 

szeretetük olyan felbecsülhetetlen érték, amit sosem leszek képes eléggé meghálálni. 

Köszönöm! 

 

1.3. Az értekezés céljának pozitív és negatív megfogalmazása 

Az előző fejezetben leírt motivációk alapján a dolgozat célja, hogy: 

• ráirányítsa a jogalkotó figyelmét a szociális szolgáltatástervezés kistérségi 

adottságoktól függő döntés-előkészítő folyamatára, 

• megerősítse a tervezési folyamat területi determináltságát, 

• tovább mélyítse a területi meghatározottságok és a szolgáltatások finanszírozásával 

szabályozott szolgáltatástervezés közötti kapcsolatot azáltal, hogy a lehető 

legrészletesebben tár fel ok-okozati összefüggéseket sajátos kistérségi jellemzők és 

választott szolgáltatásszervezési formák között, különösen a többcélú kistérségi 

társulásos szociális szolgáltatásszervezés vonatkozásában, 

• a fentiekből következően alátámassza a területi adottságokra és sajátosságokra 

érzékeny, differenciált jogi szabályozás szükségességét, 

• végül modellt alkosson a Nyugat-dunántúli hátrányos helyzetű kistérségek tervezést 

szabályozó jogalkotása számára. 
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Nem célja a dolgozatnak: 

… a vizsgált három szociális alapszolgáltatás: étkeztetés, házi segítségnyújtás és 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 60 évesnél idősebb igénybevevőinek közvetlen vizsgálata 

a három szolgáltatási térségben, mert a szolgáltatástervezési folyamatokról nem rendelkeznek 

olyan mélységű információkkal, amelyek segítenék a téma kutatását.  Itt szeretném3 

megjegyezni, hogy 387 fős reprezentatív kérdőíves felmérést készítettünk ebben a 

célcsoportban, mindegyik szolgáltatási térségben. A kérdőívek felvételében falugondnokok, 

illetve a házi segítségnyújtásban dolgozó szociális ápoló-gondozó szakemberek segítettek. A 

feldolgozás folyamata eljutott ugyan egy adatbázis elkészítéséig, de az előzetes elemző 

tevékenység már megmutatta, hogy rendkívül hiányos, félreértelmezett kérdésekre inadekvát 

válaszokat adó, az ismerősséget figyelmen kívül nem hagyó, ezért szubjektív, befolyásolt, és 

felszínes adatok születtek, amelyek nemhogy megnehezítik az adatok összefüggésszerű 

elemzését, de teljesen kizárják azt. Mindannak ellenére tehát, hogy a kérdőíves kutatási 

módszer használata előtt annak összes előnyét, hátrányát és kockázatát végiggondolva, a 

formára, tartalomra, kitöltési technikára fokozottan érzékeny kérdőív készült, csak azt tudtam 

bebizonyítani, hogy a célcsoport kérdőíves megkérdezése a vizsgált témában nem releváns. 

 

Nem célom az amúgy is soktényezős téma módszertanában bonyolult vizsgálata. A 

kiválasztott tényezők összefüggéseinek megismerése a mélyinterjú technika segítségével a 

legrelevánsabb, hiszen a helyi tervezési folyamatot legrészletesebben ezzel a módszerrel lehet 

kutatni. Azonban önmagában ez a módszer, és az általa nyert adatok már elég összetettek 

ahhoz, hogy bőségesen kimerítsék a téma, a hipotézisek és a dolgozat kereteit egyaránt. A 

dokumentumelemzés módszere a téma vizsgálatának egy másik hangsúlya, amennyiben a 

középpontba állítja az „alig használt” írásos anyagokat, és felveti használatuk kérdését. 

 

Úgy gondolom, hogy ha összehasonlítunk egymással egymástól lényegükben különböző 

dolgokat, azzal éppen azt nem érjük el, hogy önmagukban és önmagukért láttassuk őket. 

Mondhatnánk, hogy minden dolog, tárgy, fogalom, élőlény, stb. esetében lehet olyan közös 

pontokat keresni és találni, amelyek egymáshoz képest elhelyezik őket. Ez bizonyos 

esetekben valóban lehet így, de akkor sem nevezhetjük azt összehasonlításnak. Ehelyett 

                                                 
3
 A dolgozat szubjektív és szakmai szubjektív gondolatait leíró első fejezet után, egészen az utolsó, záró 

fejezetig a tudományos stílushoz alkalmazkodóbb egyes szám első személyű helyett a többes szám első 
személyű megfogalmazást használjuk. 
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inkább hiszem és vallom az összevetés lehetőségét, így dolgozatomban sem célom a vizsgált 

kistérségek vizsgált tényezők mentén való összehasonlítása. Annál inkább erősítem azok 

másságát, egyediségét, különösségét, akkor is, ha tudjuk jól: 174 kistérség esetében nem 

lehetséges 174-féle szociális szolgáltatásszervezési alternatíva felállítása. De megpróbálom 

bebizonyítani, hogy igenis szükség van a differenciálásra a tervezés szabályozásában: a 

szükségletek, a finanszírozás, a támogatáshoz való hozzájutás feltételei, a jogalkotó által 

preferált többcélú társulásos „új modell” és a saját helyi alternatívák, mint vizsgálati tényezők 

mentén. Mindösszesen egy alkalommal, a modellalkotás előtt vetem össze a három 

szolgáltatási térséget, de ez is inkább a sajátosságokat erősíti, mintsem a homogenitást. 

 

2. A kutatás hipotézisei 

2.1. Hipotézisrendszer 

1. Hátrányos helyzetű kistérségekben a szociális alapszolgáltatások megszervezésének 

motivációja elsősorban nem a szociális alapszükségletek kielégítése, hanem a 

kistérségbe érkező többlet normatíva-forrás lehetősége. 

 

2. A kiegészítő normatíva feltételeinek – településenként legalább három 

alapszolgáltatási feladat vállalása, és település/lakosságszám arány – különösen nehéz 

megfelelni. 

 

3. A gyakorlatban azok az alapszolgáltatások szerveződnek meg, amelyeknek a 

legegyszerűbb a felvállalása, azaz amelyek esetében megoldható a feltételeknek való 

megfelelés. 

 

4. A finanszírozási-rendszer a többcélú kistérségi társulások szociális 

szolgáltatásszervezési munkáját túlalkalmazkodásra vagy sajátos ellenállásra 

kényszeríti, ennek következtében a szolgáltatási rendszerben hiányosságok 

mutatkoznak. 

 

5. A szolgáltatásszervezés normatíván keresztül történő befolyásolása torzítja az 

alapszolgáltatások rendszerét, mert az az alapszolgáltatás működik, amelyre a legtöbb 

normatíva igényelhető. 
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6. A finanszírozás meghatározó jellege ellenére a hátrányos helyzetű kistérségi 

társulások a szociális alapszolgáltatások teljes körű megvalósítására törekednek. 

 

7. A teljes körű alapszolgáltatási rendszer szolgáltatás-szervezési formája ma az 

integrált, komplex szolgáltatási körrel rendelkező, központosított intézményi struktúra 

intézményegységekkel. 

 

2.2. Hipotézisek mögött álló kérdések 

A hipotéziseket generáló öt választott tervezési tényező mögött a következő kérdések 

állnak: 

1. Szükségletek: 

• Mérik vagy sem a valós szükségleteket a szolgáltatástervezés döntés-előkészítő 

folyamatában az aktorok? 

• Használják-e és ha igen, hogyan a szükségletekről való tudásokat a tervezés ezen 

szakaszában? 

• A szükségletek megismerése-e a szolgáltatástervezés legmeghatározóbb tényezője? 

 

2. Finanszírozás: 

• Mi a szerepe a jogalkotó szándéka szerint ösztönző kiegészítő normatíva 

működésének a szükséglet-centrikus szakmai érvekkel szemben, illetve azok mellett? 

• Hogyan befolyásolja a kiegészítő normatíva összege, az éves költségvetési 

törvényekbe beépített permanens, ugyanakkor kiszámíthatatlan változásai a 

szolgáltatástervezést? 

• A kiegészítő normatíva meghatározott szolgáltatásszervezési formát generáló hatása-e 

a szolgáltatástervezés legmeghatározóbb tényezője? 

 

3. Törvényi előírásoknak való megfelelés: 

• A kiegészítő normatívához való hozzájutás feltételei: minimum két szolgáltatás 

megszervezésének vállalása, a lakosságszám-településszám arány (és a mögötte 

húzódó települési együttműködések) hogyan befolyásolják a tervezést? 

• A legkisebb szűk keresztmetszet szerinti megfelelés (legkisebb befektetéssel elérhető 

legnagyobb haszon, minimális szintű megfelelés), túlalkalmazkodás vagy ellenállás 

generálta stratégia-e a legmeghatározóbb tényező a szolgáltatástervezésben?  
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• Keletkeznek-e azért hiányok az ellátórendszerben, mert „üres”, csak a kiegészítő 

normatíváért felvállalt „papírszolgáltatások” létrejönnek, viszont a valós 

szükségletekre nem szerveződnek megfelelő szolgáltatások?  

• Torzul-e az ellátórendszer a kiegészítő normatíva összegével ösztönzött, ugyanakkor 

helyben nem mindig adekvát szolgáltatások kiépítésével?  

 

4. Teljes szolgáltatási paletta a legújabb szolgáltatásszervezési formával : 

• Lehet-e ez cél a jogalkotás elmélete után a szolgáltatásszervezés gyakorlatában is a 

vizsgált hátrányos helyzetű kistérségekben?  

• Ha igen, vannak-e helyi minták, vagy követendő példa lehet-e az integrált, komplex 

szolgáltatási körrel rendelkező központosított intézményi szervezeti és működési 

mód?  

• Vannak-e egyedi, csak adott kistérségre jellemző szolgáltatásszervezési alternatívák, 

illetve látnak-e a helyi szakemberek a jogalkotó által meghatározott formák mellett 

más lehetőségeket?  

 

5. Alternatív szolgáltatástervezési tényezők: 

• Léteznek-e eddig nem ismert, a döntés-előkészítésben meghatározó helyi, speciális 

tényezők, ha igen melyek ezek, és hogyan kapcsolódnak az egyes tényezők 

egymáshoz a helyi döntési folyamatokban? 

• A helyi alternatívák mentén milyen szabályozási javaslatokat lehet megfogalmazni a 

jogalkotás felé? 

 

A dolgozat előrevetített, de nem elvárt konklúziója az lesz, hogy minden kistérségre nem 

lehet egységes szabályozást alkotni, viszont differenciált jogszabályalkotásra lenne szükség a 

hátrányos helyzetű kistérségek esetében. Nem elegendő két szolgáltatásszervezési alternatíva, 

a hátrányos helyzetre érzékeny, a helyi meglévő erőforrásokra támaszkodó, azokat mobilizáló 

szolgáltatási formákra van szükség – szemben a szinte egyenruhaként kötelezően hordandó 

többcélú kistérségi társulásokkal, inkább az intézményfenntartó, komplex körű, integrált, 

szükségszerűen mikro-körzetekkel működő társulási forma nevezhető meg modellként. 
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3. Kutatásmódszertan és mintaválasztás 

3.1. Fogalmak magyarázata és használata 

Az alábbiakban azokat a fogalmakat emeltem ki, amelyek a dolgozat témájának, a 

hipotézisrendszernek, a kutatás metodikájának, a vizsgálati eredmények elemzésének, és a 

következtetésnek valamint modell-alkotásnak a megértéséhez szükségesek. Bármely téma 

kutatása attól válik egyedivé és ugyanakkor szakmai szempontból érthetővé, ha a fogalmak 

kutatói értelmezése és felhasználása tisztázott, és azzal a tartalommal alkalmazott, amelyet a 

szakirodalommal átitatott, sajátossá formált kutatói filozófia, világlátás alapvetően 

meghatároz. A fogalmak magyarázata esetemben a dolgozat egészének egyedi voltát is 

hangsúlyozza, természetesen nem, mint megkülönböztető minősítés, csak, mint a témára 

jellemző sajátosság. 

 

Szükséglet 

A szükséglet a szociálpolitika alapfogalma4. Már a témaválasztás indoklásánál 

megfogalmaztam, hogy a szociálpolitika kompetenciája a piacon nem kielégíthető 

szükségletek körével kapcsolatos. A hivatkozott Maslow (1954 és 1968), Alderfer (1969), 

Gough és Alcock (1990) megközelítések mindegyikében található olyan elméleti alapvetés, 

amely a dolgozat témája szempontjából adekvát. Maslownál a fiziológiás alapszükségletekre 

piramiselven épülő biztonság szintje a releváns fogalmi tartalom, Aldafernél a létezéshez 

elengedhetetlen szükségletkielégítés dinamikája, Gough és Alcock elméletében pedig az 

autonómia központi szerepének kiemelése a fontos számomra. A vizsgált szociális 

alapszolgáltatások: az étkeztetés, a házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás esetében sorrendben a fiziológiás szükségletek (evés, ivás), az autonómia és a 

biztonság szükségletei, mint feszültséget keltő és aktivitásra késztető kielégítetlen 

hiányállapotok a fogalmi tartalmak. Ehhez szorosan kapcsolódik a 60 évesnél idősebb 

emberek célcsoportjának kiemelése a dolgozatban, ahol az életkor előrehaladtával átalakuló és 

fokozódó szükséglet-kielégítési preferenciák éppen a táplálkozás, az önálló életvitel és a 

biztonság esetében a legerősebbek. Ott, ahol a szociális szükségletek vagy a szociális 

alapszükségletek kifejezést alkalmazzuk a szövegben, természetesen a szükséglet-

értelmezésünknek fent leírt tartalmát erősítem az olvasóban: szociálpolitikai hangsúlyt és a 

legalapvetőbb, legminimálisabb szintek fontosságát tudatosítom. 

 

                                                 
4 Ezt akkor is vállalom, ha tudjuk, alapvetően a pszichológia tudománya volt az első, amely értelmezte és kutatta 
a szükségletek mibenlétét. 
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Szükségletek mérése 

A szükségletek méréssel való megközelítése a tudományosság igényét mutatja, ami nem 

feltétlenül releváns a szociális alapszolgáltatások működtetésének gyakorlatában. Nem azért 

nem az, mert az egyéni szükségletek mibenléte nem értékes a gyakorlatban, hanem azért nem, 

mert hiányoznak azok a mérési eszközök, és a használatukhoz elengedhetetlen tudás, 

amelyekkel leírhatóvá válhatnak egy-egy kistérség településein élő emberek szükségletei. 

Amikor a mérés kifejezéssel élek, ebbe beleértem a megismerés összes lehetőségét: települési 

és kistérségi szolgáltatástervezési adatokat, szakmai dokumentációk forrásait, helyi informális 

(szomszédságtól származó jelzések) és formális interprofesszionális együttműködésből 

származó információkat, a szolgáltatásokban dolgozó szakemberek tapasztalatait, az idős 

emberek jelzéseit is, de a másik végponton megjelenő kérdőíves felmérések, vagy személyes 

megkeresések tudásait is. 

 

Finanszírozás 

Finanszírozás kifejezés alatt a központi költségvetésben meghatározott, az éves költségvetési 

törvények 3. és 8. mellékletében szabályozott „helyi önkormányzatok normatív 

hozzájárulásait” és „helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásait” 

értem. A téma sajátossága, hogy a kistérségi társulások szociális szolgáltatástervezését a 

kötött felhasználású támogatások determinálják, azok összegei és a hozzájuk kapcsolt 

szolgáltatásszervezési formák határozzák meg, hogy egy alapszolgáltatás – témánk 

szempontjából például az étkeztetés – milyen formában szerveződik meg. 

 

Kiegészítő normatíva 

A költségvetési törvény által normatív, kötött felhasználású támogatásnak nevezett 

pénzmennyiséget a szakirodalom normatívának, ösztönző normatívának, kiegészítő 

normatívának, társulási normatívának, vagy kistérségi normatívának nevezi. A gyakorlatban 

használt kifejezések is ezek inkább, semmint a jogszabályi elnevezés, ezért a dolgozat 

szövegében ezek köszönnek vissza.  

 

„Új modell” 

A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott TÁMASZ 

Alapszolgáltatási Intézmény által a mai társulásos szociális szolgáltatástervezésben 

ellentmondásosan megítélt „egy központ három intézményegység” formában szervezett 

integrált, központosított és komplex szolgáltatási körrel működő szolgáltatásnyújtását 
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nevezem „új modellnek”. Ez a szolgáltatástervezési forma a jogalkotó által erőteljesen 

támogatott – és más szolgáltatástervezési formát fokozatosan alulfinanszírozó – többcélú 

kistérségi társulások által fenntartott intézményes szolgáltatásszervezést jelenti, azaz 

alkalmazkodik a finanszírozás generálta szolgáltatásszervezéshez. Ez a finanszírozási 

filozófia többlet-normatíva forrást ad a minél nagyobb számú település-együtteseknek a vélt 

vagy valós hatékonyabb szolgáltatásszervezés érdekében. A dolgozat feladata az, hogy 

megvizsgálja a kistérségi szociális szolgáltatástervezési folyamatot a választott mintában, 

vagyis összefüggéseiben láttassa a tervezési folyamatban résztvevők véleményeit a 

szükségletek, a finanszírozás, a finanszírozás feltételeinek való megfelelés, a helyi 

szolgáltatástervezés és szervezés, az új modelltől való eltérések vonatkozásában. Ahol tehát 

hivatkozom az „új modellre”, ott viszonyítási alapként kezelem a tőle való eltéréseket vagy 

azonosulásokat. 

 

Aktorok 

Aktoroknak nevezem egyfelől a döntés-előkészítésben érintett minden olyan szakembert, aki 

elméleti tudásait és gyakorlati munkatapasztalatait ötvözve érvekkel és ellenérvekkel tudja 

aktívan alakítani a tervezés folyamatát. Ilyenek az idősek közvetlen ellátásában dolgozó 

szakemberek: ebédhordók, gondozónők, jelzőrendszeres szolgáltatásban dolgozó 

egészségügyi szakemberek, esetlegesen falugondnokok, az intézmények gazdasági vagy 

pénzügyi szakemberei, az intézményvezetők és munkatársaik, mint szociális szakemberek, 

kistérségi szolgáltatási koordinátorok, társulások szociális vagy közszolgáltatási 

szakreferensei. Másfelől aktorok a döntéshozás szintjén dolgozó nem feltétlenül szociális 

szakemberek, akik a döntés-előkészítés folyamán létrehozott szakmai dokumentumok és 

egyeztetések alapján hoznak döntést arról, hogy egy adott szociális alapszolgáltatást melyik 

szolgáltatásszervezési formában engedélyezik a gyakorlatban megvalósítani: 

településvezetők, társulások szociális-, egészségügyi-, pénzügyi bizottságainak tagjai, 

aljegyzők, jegyzők, körjegyzők, társulási tanácsok alelnökei és elnökei. Mint látható 

rendkívül heterogén azon személyek köre, akiknek együtt kell működniük a kistérségi 

szolgáltatástervezés vizsgált szakaszában - szakmájuk, pozíciójuk, ismereteik és készségeik 

terén is különbözőek. 

 

Szolgáltatástervezés 

A mai magyar szociálpolitika a 2004-ben elkészült módszertani segédlet értelmében 

koncepcionális szinten várja el a települési önkormányzatoktól, megyei önkormányzatoktól és 



 23 

kistérségi társulásoktól, hogy szociális szolgáltatási stratégiájukat, operatív tervezésüket és az 

azokból származtatott fejlesztési projektjeiket megfogalmazzák, azokat kétévente 

felülvizsgálják. Ez egy írásos dokumentum, amelynek szigorúan meghatározott tartalmi 

elemei vannak, felfogásmódot, nézőpontot, meglátást és ötleteket tükröz, persze nem a 

részletek síkján (Szalai 2004:10). „A koncepció-alkotás ebben az olvasatban koherens 

fejlesztési elképzelések, lehetőségek megfogalmazása, amely értékválasztást és közös 

fejlesztési szándékot fejez ki. Az elfogadásával a döntéshozó deklarálja a szereplők 

többségének véleményazonosságát az elfogadott célok és prioritások tekintetében, és ezzel 

meghatározza a stratégiaépítés fő kereteit is.” (Szalai 2004:9). Láthatjuk, hogy a 

szolgáltatástervezés lényege a működő ellátórendszer konstruktív kritikai elemzése, ezzel 

párhuzamosan a rendszer működési zavarainak és hiányosságainak megszüntetésére irányuló 

beavatkozások sorozatának összefüggő leírása. A dolgozatban használt szolgáltatástervezés 

kifejezéssel az ehhez a folyamathoz szervesen kapcsolódó, de hangsúlyában azt a 

szolgáltatásszervezési formákhoz, az azokhoz tartozó döntés-előkészítő tevékenységhez 

kötöm, tehát leszűkítem azt arra, hogy milyen tényezők mentén dönt egy társulás arról, hogy 

melyik szolgáltatásszervezési alternatívát választja? Ebben az értelemben a dolgozat 

szolgáltatástervezési fogalomhasználata a többcélú kistérségi társulás, az intézményfenntartó 

társulás illetve az ellátási szerződéssel ellátható formák választását befolyásoló tényezőkre: 

szükségletek, finanszírozás, feltételeknek való megfelelés, az „új modell”-hez viszonyuló 

tervezési magatartás koncentrál.  

 

Szolgáltatásszervezési forma 

Szakmai szempontból nem tartom adekvátnak a jogalkotó által használt ellátásszervezési 

forma kifejezést, mert az ellátás fogalma a szociálpolitika tudományában magában foglalja a 

különböző típusú jogosultságokhoz kötött pénzbeli és természetbeni ellátásokat, és a 

személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokat is, ennél fogva használata 

félrevezető. Tekintettel a választott szolgáltatások szociális alapszolgáltatásokként való 

törvényi besorolására, és saját szakmai identitásom szolgáltatás-centrikusságára, valamint 

arra, hogy vizsgálatom a tervezési folyamat döntés-előkészítési szakaszát vizsgálja, saját 

kezdeményezésre a szolgáltatásszervezési forma kifejezést használom. 

 

Szolgáltatásszervezés 

Ezzel a kifejezéssel illetek minden, a szolgáltatástervezés tartalmába és vizsgált szakaszába 

már nem tartozó beavatkozást, amely a döntéshozatal után a szolgáltatások megszervezésével 
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kapcsolatos: „A szociális szolgáltatások szolgáltatásszervezési rendszere az érintettek 

szociális állapotának, az általuk igénybe vett szociális szolgáltatások hatékonyságának, 

minőségének és az ellátások szervezettségének javítása, valamint a felszabaduló források 

célszerű felhasználása érdekében biztosítja: 

a) az igénybe vehető szociális ellátások adott szinten történő megszervezését, 

megfelelőségének és minőségének - az igénybevételi adatok alapján történő - nyomon 

követését, 

b) az ellátást nyújtó szociális szolgáltatók munkájának koordinálását, 

c) az ellátásokról történő folyamatos visszacsatolást, valamint 

d) a szociális szolgáltatások fejlesztési és prevenciós programjainak a koordinálását.” (Győri 

2006:9) 

 

Társulásos szolgáltatástervezés és szervezés 

Elsősorban a többcélú kistérségi társulások által megvalósított szolgáltatástervezést és 

szervezést értem ezalatt, de a kistérségek heterogén tervezési és szervezési viselkedésére 

tekintettel ide tartozónak vélem az intézményfenntartó társulásos együttműködéseket, és ahol 

külön nem jeleztem, mindkettőt értem alatta. 

 

DNS spirál 

A kistérségek azon egyediségét értem alatta, amelyek a vizsgált szociális szolgáltatástervezési 

tényezők, mint objektivitások és a mélyinterjúk, valamint dokumentumelemzések 

információinak, mint szubjektivitásoknak az összességeként megrajzolható a helyi 

szolgáltatásszervezés tekintetében. Az objektív tényezők és a szubjektív viselkedések 

párhuzamos összekapcsolódása az egyes kistérségek jól megkülönböztethető és a 

szabályozásba bekapcsolható sajátosságára hívja fel a jogalkotó figyelmét, amikor a spirális 

kép a mozgásban lévő, élő tervezési folyamatot is szimbolizálja. 

 

3.2. Kutatás-módszertan leírása 

3.2.1. Dokumentumelemzés és szempontjai 

A dokumentumelemzéses kutatási módszer választása nem a vizsgált kistérségek 

szolgáltatástervezési tényezői szóbeli (mélyinterjú) és írásos megfogalmazásának 

összehasonlítását célozza, hanem sokkal inkább annak fókuszba állítását, hogy a kötelező 

írásbeliségben megjelenő összefüggések az egyes kistérségek szolgáltatástervezői munkáját 

milyen módon „mutatják be” a választott tényezők mentén. Hogyan tudná a jogalkotó a 
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helyben legrészletesebb összefüggéseket megfogalmazó dokumentumokat arra használni, 

amire azok küldetésük szerint létrejönnek: a sajátos kistérségi szociális ellátórendszer 

kialakulásának, fejlődésének és működésének, valamint jövőjének metszetében gondolkodni a 

tervezés szabályozásáról a szükségletek, a finanszírozás, a normatívákhoz való hozzájutás 

feltételei, a saját maga generálta „új modell”, vagy éppen a helyi szociális 

szolgáltatástervezési alternatívák, mint tényezők szempontjából.  

 

3.2.2. Mélyinterjúk és elemzésük szempontjai 

A szociális szolgáltatásszervezés mögött húzódó szolgáltatástervezés alapvető feladata a helyi 

önkormányzatoknak. A tervezés folyamat, amelynek végpontja a szolgáltatástervezési 

koncepció elkészítése a jogalkotó által kötelezően előírt települési, megyei vagy kistérségi 

szinten. Ennek a tervezési folyamatnak egy meghatározó szakaszát, a döntés-előkészítéstől a 

döntéshozásig tartó tervezési szakasz kistérségi sajátosságait vizsgálja jelen kutatás.  

 

A jogalkotó által megfogalmazott jogszabályi lehetőségek alternatívákat adnak a kistérségi 

szolgáltatástervezéshez, s azzal, hogy választási helyzetet idéznek elő, egyben döntési 

helyzetbe hozzák a kistérségi tervezési folyamat aktorait. Azt, hogy a döntés-előkészítést 

követően milyen döntés születik egyes szociális alapszolgáltatások megszervezésének 

formájáról, bonyolult, soktényezős, ráadásul kistérségenként változó adottságok, 

feltételrendszerek és sajátos helyzetek határozzák meg olyan jogszabályi és finanszírozási 

környezetben, ahol differenciáló szempontok nem jelennek meg. Ez a feltételezés volt az, ami 

a téma vizsgálatára ösztönzött, s ez a feltételezés adta a kutatás módszertan gerincet adó 

mélyinterjú módszert is.  

 

Döntési helyzetekben a pszichológia tudománya szerint ugyan együttesen játszanak szerepet 

az objektív, külső tényezők és a szubjektív, belső tényezők, de szerepük korántsem lehet 

egyenrangú. A kistérségi szociális szolgáltatástervezés folyamatának vizsgált szakasza is 

objektív és szubjektív tényezők egymás melletti szerepének egyfajta DNS-spirálja.  

 

Az objektivitást adó tényezők:  

• az egyedi, csak az adott kistérségre jellemző hátrányos helyzet,  

• az ebből fakadó sajátos helyi szükségletek,  

• egy általános, minden kistérségre vonatkozó jogszabályi környezet,  
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• az állami és az önkormányzati finanszírozás,  

• a finanszírozáshoz való hozzájutás feltételei,  

• a szolgáltatásszervezési formák előírása a jogszabályban: többcélú kistérségi 

társulásos együttműködés, intézményfenntartó társulásos együttműködés, ellátási 

szerződéssel vagy külön megállapodással megoldott együttműködés alternatívái,  

• fenntarthatóság, 

• és új, már működő helyi szolgáltatásszervezési modellek, mind-mind külső 

meghatározó tényezői a tervezési folyamatnak.  

 

Ezek mellett a szubjektív, belső tényezők jelenléte:  

• a döntés-előkészítésben és döntésben szerepet játszó aktorok léte vagy hiánya, mint 

mennyiségi paraméter, 

• tudásaik, ismereteik, értékeik, készségeik, mint minőségi paraméterek, 

• lehetőségeik a döntési folyamat befolyásolására,  

• és eredményességük a spirál ugyanolyan meghatározó elemei – nélkülük a kistérségi 

szolgáltatástervezés életképtelen lenne.  

 

Az, hogy melyik DNS elem milyen mennyiségben és minőségben adódik hozzá a tervezési 

folyamathoz – fogja determinálni az adott kistérség szolgáltatástervezési és 

szolgáltatásszervezési DNS-ét. Nincs két egyforma DNS, nincs két egyforma 

szolgáltatástervezés sem. Elengedhetetlen tehát napjaink szolgáltatástervezőinek személyes 

megkérdezése ahhoz, hogy képet kaphassunk az adott kistérség szociális 

szolgáltatástervezésének aktuális DNS-spiráljáról annak érdekében, hogy az objektív és 

szubjektív tényezők kistérség-specifikus kapcsolatai, láncolatai leírhatókká váljanak, és 

segítséget adjanak a jogalkotó számára a kistérségi szolgáltatástervezés folyamatának, 

objektív és szubjektív tényezőinek fokozott átgondolására és reményeink szerint egy új, a 

területi sajátosságokra érzékenyebb szabályozás kialakítására.  

 

A vizsgálat módszere tehát a mélyinterjú, amelynek indokai a következők: 

• a kistérségi szolgáltatástervezésben dolgozók (aktorok) megkérdezése elengedhetetlen 

a téma vizsgálatához, hiszen ők maguk azok, akik a legközvetlenebb és leghitelesebb 

információkat tudják a helyi szolgáltatástervezés folyamatáról, segítve a kutatót a 

vizsgált tényezők összefüggéseinek megismerésében, valamint ők alkotják 
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(szubjektum) és alakítják (objektum) azt a spirált, amelynek megismerése megrajzolja 

egy-egy vizsgált kistérség szolgáltatástervezési DNS-ét, 

• másrészt mélyinterjúval való megkérdezésük lehetővé teszi minél cizelláltabban a 

szolgáltatástervezés objektív és szubjektív tényezőinek együttes vizsgálatát, 

kapcsolódási pontjaik egyediségét, s végül egy konzekvencia leírását: a szabályozható 

objektív szolgáltatástervezési tényezők – hátrányos helyzetre érzékeny, szükséglet-

centrikusabb, fenntartható finanszírozási feltételek, szolgáltatásszervezési formák 

meghatározása és a gyakorlatban újonnan kialakuló modellértékű kezdeményezések – 

figyelembevétele elsődlegesen jogalkotói feladat. Ezekhez kapcsolódnak a csak 

részben szabályozható szubjektív tényezők – szakemberek száma, képzésük, tudásaik, 

készségeik -, amelyeket helyben, kistérségi környezetben kell megteremteni, és 

folyamatosan alakítani.  
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1.számú táblázat: Mélyinterjúk elemzésének szempontjai: tényezők, és a mögöttük álló kérdések Forrás: saját szerkesztés

1. 
HÁTRÁNYOS 
HELYZET 
 
 
 
 
 
okok, tényezők 
 
 
 
 
 
 
 
hátrányos helyzet 
és a vizsgált alap-
szolgáltatások 
(asz) kapcsolata,  
sajátos 
szükségletek 

2. 
SZÜKSÉG- 
LETEK 
 
 
 
 
 
mérik-e, hogyan? 
 
használják-e, 
hogyan? 
 
előnyök és 
hátrányok a 
szükséglet-
felmérésben, 
döntést befolyásoló 
tényezők 
 
 
 
 
 
 
szükséglet 
és finanszírozás 
kapcsolata, 
ellentmondások 
 

3. 
FELTÉTE-
LEK 
 
 
 
 
 
megfelelés 
 
helyi 
alternatívák 
 
alkalmazkodás: 
kistérségi 
feladatellátás és 
hozzáférés 
 
 
 
 
 
 
 
javaslatok a 
feltételek 
megváltoz-
tatására 
 
 
  
  

4. 
FINANSZÍ- 
ROZÁS 
 
 
 
 
 
hatásai közvetlenül a 
szt-re 
 
hatásai közvetetten 
a szt-re 
 
alkalmazkodás: 
ellenállás, 
túlalkalmazkodás a  
fin.-hoz 
 
 
 
 
 
 
 
hiányok az ellátó 
rendszerben vö. 
fin.-i kényszerek 
 
kompromisszumok, 
jó megoldások 

5. 
SZT ÉS SZSZ 
 
 
 
 
 
 
fin. és szervezés: 
torzítás, szolg. 
léte vagy 
formája? 
 
ösztönzés: 
kényszer vagy 
kompromisz-
szum? 
 
 
 
 
 
 
hatások rövid és 
hosszútávon 
 
realitások: teljes 
asz-i kör? 
 
döntés előtt: okok, 
miért azok? 

6. 
FENNTART- 
HATÓSÁG 
 
 
 
 
 
2010-es változások 
és 
következményeik 
 
megőrzés vagy 
fejlesztés? 
 
 
 
 
 
 
működő-képesség 
vagy képtelenség? 

7. 
ÚJ SZSZ-I 
FORMA 
 
 
 
 
 
„TÁMASZ”, 
ennek feltételei 
 
alternatív szt-i 
elképzelések, 
feltételei 
 
jövőkép 
 
 
 
 
 
 
 
modell- 
képz/őd/és? 

7.+1. 
ÜZENET A  
JOGALKO- 
TÓNAK 
 
 
 

Zala-
egerszeg 

Őrség 

Zala-
szentgrót 

Pacsa 
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Az 1. számú számú táblázat rendkívül hasznos sorvezetője lehetett az elkészített 

mélyinterjúk elemzésének. Egyrészt részletesen meghatároztuk az elemzés fő szempontjait - 

amelyek megfelelnek a hipotézisrendszer tényezőinek és az interjú-vázlat kérdéscsoportjainak 

-, valamint azok alatt a magyarázó-tartalmi vonulatokat. Ugyanakkor figyeltem arra is, hogy 

kistérségenként az összes megkérdezett interjúalany szerepeljen egymás mögött, 

megkönnyítve ezzel a kapcsolódási pontok és eltérő vélemények, valamint az innovatív 

gondolatok megtalálását és kiemelt rögzítését is, ezzel lehetővé vált az azonos elemzési 

szempontok, mint tényezők egyes kistérségben megnyilvánuló hasonlatosságának és 

különbözőségének felfedezése is. 

 

3.3. Mintaválasztás és annak részletes indoklása 

3.3.1. Miért a Nyugat-dunántúli régió?  

Regionális politikai és gazdasági tény, hogy a Nyugat-dunántúli régió társadalmi-, gazdasági- 

és infrastrukturális szempontból az ország egyik legfejlettebb régiója.  

 

2. számú táblázat: Egy főre jutó bruttó hazai termék 2004-2008 

Területi egység 2004 2005 2006 2007 2008 

Egy főre jutó bruttó hazai termék, ezer Ft 

Budapest 4 266 4 663 5 231 5 556 5 910 

Pest 1 830 1 941 2 023 2 214 2 317 

Közép-Magyarország 3 291 3 563 3 924 4 182 4 424 

Fejér 2 004 2 078 2 268 2 401 2 485 

Komárom-Esztergom 2 274 2 478 2 414 2 719 2 795 

Veszprém 1 604 1 622 1 696 1 876 1 950 

Közép-Dunántúl 1 948 2 041 2 121 2 319 2 398 

Győr-Moson-Sopron 2 357 2 411 2 686 2 836 3 007 

Vas 2 060 2 055 2 313 2 279 2 325 

Zala 1 884 1 870 1 888 2 035 2 202 

Nyugat-Dunántúl 2 139 2 157 2 353 2 455 2 594 
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Baranya 1 512 1 576 1 698 1 811 1 906 

Somogy 1 418 1 432 1 461 1 556 1 664 

Tolna 1 438 1 499 1 576 1 755 1 912 

Dél-Dunántúl 1 462 1 508 1 587 1 711 1 825 

Dunántúl 1 856 1 910 2 028 2 172 2 283 

Borsod-Abaúj-Zemplén 1 367 1 489 1 554 1 644 1 680 

Heves 1 510 1 513 1 609 1 788 1 845 

Nógrád 1 101 1 098 1 161 1 166 1 212 

Észak-Magyarország 1 358 1 429 1 501 1 599 1 643 

Hajdú-Bihar 1 555 1 608 1 691 1 787 1 888 

Jász-Nagykun-Szolnok 1 321 1 359 1 541 1 621 1 732 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 1 160 1 187 1 246 1 334 1 384 

Észak-Alföld 1 343 1 383 1 483 1 572 1 657 

Bács-Kiskun 1 418 1 454 1 556 1 633 1 787 

Békés 1 257 1 296 1 353 1 451 1 553 

Csongrád 1 604 1 669 1 749 1 854 1 983 

Dél-Alföld 1 430 1 476 1 559 1 652 1 783 

Alföld és Észak 1 376 1 427 1 513 1 606 1 694 

Ország összesen 2 060 2 178 2 356 2 518 2 665 

         Forrás:Központi Statisztikai Hivatal, 2010  

A 2. számú táblázat azonban mutatja, hogy az országos viszonylatban II. helyen álló Nyugat-

dunántúli régión belül észak-dél irányban jelentős gazdasági fejlődési különbségek 

mutatkoznak a legfrissebb adatok szerint5. Míg Győr-Moson-Sopron megye megőrizte 2. 

helyezését a 2004-2008-as időszakban, addig Vas és Zala megyék 1-1 hellyel hátrébb 

szorultak, az 5. és a 7. helyre, távolodni látszanak tehát tőle. A jelenleg GDP-vel mért 

gazdasági fejlettség ugyan nem ad részletes képet a területi egyenlőtlenségekről, de jól 

                                                 
5 Frissítés: 2010. október  
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mutatja a termelésben való részvételt, amelyben tehát régiók között előkelő helyezést, míg 

régión belül már árnyaltabb, a gazdasági helyzetben növekvő különbségeket regisztrálhatunk. 

 

                       3. számú táblázat: Népsűrűség, települések száma, 2001-2010  

 
Területi egység 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Népsűrűség, fő/km² 

Győr-Moson-Sopron 106 106 104 105 105 105 105 106 106 107 

Vas 81 81 80 80 80 79 79 78 78 78 

Zala 79 79 79 78 78 78 78 77 77 76 

Nyugat-Dunántúl 90 89 89 89 88 88 88 88 88 88 

Észak-Alföld 88 88 88 87 87 86 86 85 85 84 

Ország összesen 110 109 109 109 109 108 108 108 108 108 

Városok száma 

Győr-Moson-Sopron 7 8 8 8 9 9 9 9 10 11 

Vas 8 9 9 9 9 10 10 11 11 12 

Zala 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 

Nyugat-Dunántúl 24 26 26 26 27 28 28 29 30 33 

Észak-Alföld 52 55 55 56 59 63 63 64 64 68 

Ország összesen 237 252 252 256 274 289 289 298 306 328 

Községek száma 

Győr-Moson-Sopron 168 167 174 174 173 173 173 173 172 171 

Vas 208 207 207 207 207 206 206 205 205 204 

Zala 248 248 248 248 248 248 248 248 248 247 

Nyugat-Dunántúl 624 622 629 629 628 627 627 626 625 622 

Észak-Alföld 335 332 334 333 330 326 326 325 325 321 

Ország összesen 2 898 2 883 2 893 2 889 2 871 2 856 2 863 2 854 2 846 2 824 

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal, 2010 

Az észak-dél póluson megrajzolható különbségek alapvetően a településszerkezet 

elaprózódásában jelentkeznek (3. számú táblázat): míg Győr-Moson-Sopron megye 

települései az országos településszerkezeti átlagnak (népsűrűség, városok és községek száma) 

megfelelőek, addig Vas megye települései már inkább kistelepülések, az Őrségben 

kifejezetten aprófalvakkal találkozunk, Zala megye egyes területeihez hasonlóan.  

 

Szociálpolitikai tény azonban, hogy a régió fejlettségének hátterében erőteljes regionális 

illetve régión belüli egyenlőtlenség húzódik meg társadalmi-, gazdasági- és infrastrukturális 

vonatkozásban, de a szociális szükségletek és a szociálpolitikai ellátórendszer oldaláról is. 

„Annak ellenére, hogy a régió a 90-es években, elsősorban a komoly külföldi 

tőkebeáramlásnak köszönhetően, kedvező gazdasági helyzetet és magas GDP-t tudhatott 
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magáénak, az új évtized régi és új problémákat hozott magával. A kedvező gazdasági 

paraméterek nem jelentik automatikusan a társadalmi-szociális infrastruktúra fejlettségét.  

Éppen ellenkezőleg, országos összehasonlításban is a régió szociális ellátórendszere alulfejlett 

és hiányos. A társadalmi infrastruktúra kiépítetlensége szorosan összefügg a régió aprófalvas 

településszerkezetével, a régión belüli jelentős egyenlőtlenségekkel, belső perifériájának 

kialakulásával, az önkormányzati gazdálkodás ellentmondásaival, valamint a betelepülő 

vállalatok szociális felelősségvállalásának hiányával. A kedvezőtlen demográfiai folyamatok, 

a csökkenő és drasztikusan alacsony születésszám, az elöregedő népesség pedig új elvárásokat 

támaszt mind a gazdaság, mind a társadalompolitika számára.” (Antal 2005:3) 

A regionális szociálpolitikai helyzetelemzés idézett szerzője szerint a szegénység és 

kirekesztettség által leginkább veszélyeztetettek a régióban: 

• a makro-adatok által elfedett problémás mikro-térségek,   

• a kisvárosias-aprófalvas kistérségek, zsáktelepülések, 

• az országos átlagnál alacsonyabb nyugdíjból élők (magas megélhetési költségek – 
kiadási és fogyasztási szegénység), 

Mindezekre a problémákra a régió szociális és gyermekjóléti ellátásai a következő válaszokat 
adják: 

• kiépületlen ellátások még a jobb mutatójú kistérségekben is, 

• a meglévő ellátások kapacitáshiánya a hátrányos helyzetű kistérségekben, 

• a hiányzó kisvárosok hiányzó szakellátásai miatt alap-és szakellátás kölcsönös, 
egymást feszítő volta, 

• társulások Zalában, egyszemélyes „intézmények” Vasban. (Antal 2005) 

 

A vizsgálat területi, regionális vonatkozását, a Nyugat-dunántúli régió éppen e furcsa 

kettőssége adta: relatív társadalmi-, gazdasági- és infrastrukturális fejlettség és viszonylagos 

szociálpolitikai ellátórendszeri fejletlenség.  

 

Még egy összefüggést feltétlenül ki kell emelnem ezen a ponton: a társadalmi-, gazdasági-, és 

infrastrukturális helyzet, a településszerkezet és a szociális ellátórendszer kiépültsége a 

regionális szintű szociális szolgáltatástervezésben és szervezésben is a településszerkezetet, 

mint ok-okozati összefüggést megalapozó tényezőt emelné ki, – ha beszélhetnénk regionális 

szociálpolitikáról. Sem erről, sem pedig regionális szociális szolgáltatástervezésről és 

szervezésről nem beszélhetünk azonban, annak ellenére, hogy a 2005-ben elkészített 

regionális szociálpolitikai helyzetelemzés megfogalmazta: „Mindezek a fejlődési problémák 
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komplex és összehangolt fejlesztési programokat követelnek, amelyek a gazdaságpolitika, a 

regionális politika, a foglalkoztatáspolitika és a szociálpolitika szoros együttműködését 

feltételezik. Az emberi és közösségi erőforrások megerősítése interszektor igényes, amelyben 

kiemelt szerepet kell, hogy kapjon a helyi fejlesztések koncentrált támogatása, a partnerség 

ösztönzése és a helyi innováció előmozdítása. A szociális ellátórendszer számára pedig 

különösen fontos a közösségi alapú szolgáltatások bővítése, a szociális igazgatás 

kompetenciaszintjeinek korrigálása, a szakemberek képzése, továbbképzése. Bővíteni 

szükséges azt a regionális tudásbázist, amely csökkentheti az egyre égetőbb regionális és 

területi egyenlőtlenségeket.” (Antal 2005:3) Regionális szintű beavatkozások hiányában a 

központi, állami elképzelések a kistérségi szintre helyezik mindazon kompetenciákat és 

elvárásokat, amelyeknek a már végletekig terhelt települési önkormányzatok képtelenek 

megfelelni. 

 

A 3. számú táblázat adatai a regionális településszerkezeti különbségek mentén, a 

mélyinterjúkban oly sokszor hivatkozási alapként megfogalmazott Észak-alföldi 

sajátosságokkal is összevethetőek. Alapvetően a települések száma az, ami a szociális 

szolgáltatásszervezés általánosított többcélú kistérségi társulásos jogalkotói preferenciáját 

megkérdőjelezi. A leegyszerűsítetten „kétszer annyi város és fele annyi község” relációja a 

kiegészítő normatívához való hozzájutás feltételeinek teljesítését kérdőjelezi meg, hiszen a 

településszám/lakosságszám arány jelenlegi szabályozása az Észak-Alföldön könnyíti, míg a 

Nyugat-Dunántúlon nehezíti vagy ellehetetleníti a többletforráshoz való hozzájutást.  

 

3.3.2. Miért hátrányos helyzetű kistérségek?  

A szociális alapszolgáltatások létrehozásának kötelezettsége a jogalkotó szerint egy-egy 

település lélekszámához kapcsolódik: szociális étkeztetés és házi segítség nyújtása minden 

település számára kötelező a lakosságszámtól függetlenül, de a jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás megszervezése már „csak” a 10. 000 főnél nagyobb lakosságszámú település 

vagy településkör számára az. Annak ellenére, hogy van törvényi kötelezés a szociális 

alapszolgáltatások megszervezésében, az ellátórendszerben észlelhető hiátusok voltak és 

vannak, éppen az észak-dél pólus irányában: pontosan azokon a kistelepüléseken és 

aprófalvakban hiányoznak a kötelező alapszolgáltatások, amelyekben a legnagyobb szükség 

van rájuk: Őrség, Közép- és Dél-Zalai területek. (Antal 2005) 
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4. számú táblázat: A kistérségek - fejlettség alapján - emelkedő sorrendbe állított listája, 
részlet 

Sor- 
szám 

Régió 
Me- 
gye- 
kód 

A kistérségek 
neve  
(174) 

Komplex 
mutató6 

Lakó- 
népesség, 

2007.  
01. 01. 

Hátrányos 
helyzetű, 
2,90 alatt 

Leghát- 
rányosabb, 

népesség 
15% 

Leghát- 
rányosabb, 

komplex  
program,  
népesség  

10% 

Kedvez- 
ményezett 
települé-

sek  
népessége 

66 3 20 Pacsai 2,59 10 792 1 0 0 3 175 
69 3 18 Őriszentpéteri 2,63 6 937 1 0 0 1 309 
88 3 20 Zalaszentgróti 2,80 18 238 1 0 0 1 080 

137 3 20 Zalaegerszegi 3,51 97 266 0 0 0 2 105 
   Forrás: 1. melléklet a 311/2007. (XI. 17.) Korm. Rendelethez 

 

Az elöregedő, a fiatalok elvándorlásával, a csökkenő gyermekszületési számmal, 

munkanélküliséggel, infrastrukturális fejletlenségekkel, közszolgáltatások hiányával 

jellemezhető hátrányos helyzetű kistérségekben, és elmaradott településeken lenne 

legfokozottabban szükség szociális étkeztetésre és házi segítségnyújtásra, vagyis az önálló 

életvitelt saját lakókörnyezetben támogató, az intézményes, bentlakásos szociális ellátást 

megelőző, hovatovább annak szerepét csökkentő szolgáltatásokra. Hogy az ezekhez az 

alapszolgáltatásokhoz szorosan kapcsolódó jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

lakosságszáma miért lett a tetemes 10.000 fő, tudományos szempontból nem magyarázható, 

bár az egyszerű, józan paraszti ész sem tudja megindokolni. Ez azt jelenti ugyanis, hogy 

minél magasabbra teszi a jogalkotó a lakosságszám-határokat egy-egy alapszolgáltatás 

vonatkozásában, annál inkább lehetetleníti el a hozzáférés esélyét. Minél kevesebb egy 

település lélekszáma, annál nehezebb a kötelező és nem kötelező alapszolgáltatásokat 

megszervezni önállóan, különösen hátrányos helyzetű, fokozottan forráshiányos térségekben. 

A hátrányos helyzet tehát fokozott kihívást jelent szolgáltatástervezési szempontból, az adott 

kistérség DNS-spiráljának kialakításában és kialakulásában egyaránt speciális objektív és 

szubjektív tényező-kombinációkat vonultathat fel, ezért lett mintaválasztási szempont. 

 

 

                                                 

6 A kistérségek és települések társadalmi-gazdasági és infrastrukturális elmaradottságát/fejlettségét mérő 
komplex mutató kiszámításánál használt adatok körét a 3. számú melléklet a 67/2007. (VI. 28.) OGY 
határozathoz című jogforrás részletezi. 
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3.3.3. Miért a társulásos kistérségi együttműködések?  

Erre az évtizeden (1993-2003) keresztül fennálló problémára hozta létre a jogalkotó 2004-ben 

a társulások által megszervezhető alapszolgáltatások szabályozását, amely lehetővé tette a 

települések kistérségi együttműködésében megszervezett alapszolgáltatási rendszer 

létrehozását – jogi szempontból. Finanszírozási szempontból azonban az eltelt hat esztendő 

alatt sem sikerült a leginkább rászoruló emberek lakta hátrányos helyzetű kistérségek 

ellátórendszerét a helyi szükségletek kívánalmainak megfelelően kiépíteni, bár kétségtelen, 

hogy 2009-ig a szociális normatívával finanszírozott, azt kistérségi/ösztönző/kiegészítő 

támogatással megerősítő finanszírozás megindította az alapszolgáltatások fehér foltjainak 

csökkenését a régió egyes kistérségeiben.  

 

A 2010-es költségvetési törvény által meghatározott normatívák összegei az 

intézményfenntartó társulási együttműködés és az ellátási szerződéses (helyi önkormányzat-

civil szervezet) együttműködés helyett inkább a többcélú kistérségi társulásos együttműködést 

támogatják. A jogalkotó szerint hatékony szociális szolgáltatásszervezés kívánalmainak 

megfelelő többcélú kistérségi társulásos együttműködés ugyanis: 

• minél több kistérségi település csatlakozását várja el,  

• a szociális alapszolgáltatásokat egy központi, integrált szolgáltatási kört nyújtó, 

komplex szükségletkielégítést és problémamegoldást megvalósító intézmény 

formájában képzeli el,  

• ahol a szociális alapszolgáltatásokat biztosító intézmény fenntartója a társulás,  

• a csatlakozott települések hozzájárulása az alap- és kiegészítő normatívához lehetőség 

szerint nulla,  

• ugyanakkor épp a normatíva-többlet miatt, a települések között megoszló pénzzel 

juttatja el a hiányzó alapszolgáltatásokat oda, ahol azok eleddig nem voltak 

megszervezettek és hozzáférhetőek sem.  

 

A társulásos együttműködések három formáját felvonultató három hátrányos helyzetű 

kistérség került így a mintába:  

• többcélú kistérségi társulásos együttműködésével az Őrség-Zalaegerszegi szolgáltatási 

társulás,  
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• vegyes kistérségi együttműködésével (két intézményfenntartó társulás, önálló 

települési szolgáltatástervezés, ellátási szerződés civil szervezettel) a Zalaszentgróti 

szolgáltatási térség,  

• és csak intézményfenntartó társulásos együttműködésével a Pacsai Többcélú 

Kistérségi Társuláson belül, de önálló finanszírozással működő Közép-Zalai Szociális 

és Gyermekjóléti Társulás. 

 

3.3.4. Miért három hasonló, és mégis különböző településszerkezetű kistérség? 

Amint azt fent már megfogalmaztam, a szociális alapszolgáltatások kötelező megszervezése 

lakosságszám függő, azaz a település méretéhez kapcsolt feladat. A társulásos 

szolgáltatástervezést alapvetően befolyásolja a társult települések szerkezete - lakosságszáma 

és mérete -, így kistérségi viszonylatban fontos objektív tényező a kistérség 

településszerkezete, mivel a jogalkotó feltételeket szab a kiegészítő (szakzsargonban 

kistérséginek nevezett) normatívához való hozzájutáshoz. Függővé teszi azt a csatlakozott 

települések és a lakosságszám arányától, azonban ennek a feltételnek ugyanúgy meg kell 

felelnie egy aprófalvas, kislélekszámú települési körnek, mint egy átlagos méretekkel 

rendelkező település-együttesnek. Ez az egyik olyan objektív tényező, amely a 

szolgáltatástervezést, a vele járó normatívához való hozzájutást meghatározza. Ezért került a 

mintába a Zalaegerszeg megyei jogú várossal bíró Őrség-Zalaegerszeg szolgáltatási térség, a 

kisvárosi méretekkel rendelkező Zalaszentgrót kistérség, és az éppen-hogy várossá 

nyilvánított, de erőteljesen falusias jellegű Pacsai központú Pacsai kistérség. Egyrészt. 

Másrészt azért, mert e három kistérség határos egymással, ráadásul a Pacsai kistérség 14 

településsel a Zalaegerszegi kistérségből vált ki, s fogadott még be 5 csatlakozni kívánó 

települést 2008-ban. Van tehát közös múlt, van közelség, van viszont eltérő településszerkezet 

a „homogenitást biztosító” hátrányos helyzet mellett. 

 

3.3.5. Miért három szociális alapszolgáltatás? 

A többszörösen módosított 1993. évi törvény a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról szól, s szabályozza a szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások körét, 

feladatukat, igénybevételük feltételeit. Három tradicionális alapszolgáltatás az, amely a 

törvény keletkezése óta szabályozott a szociális törvényben: ez a szociális étkeztetés, a házi 

segítségnyújtás és a családsegítés. A hátrányos helyzetű kistérségek lakosságának 

elöregedése, a 60 éven felüli idős emberek számának növekedése és a gyermekszületés 

számának csökkenése, valamint a fiatalok elvándorlása okozza az öregedési ráta emelkedését. 
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A kistelepüléseken egyedül maradó, idősödő, önellátásukban folyamatosan és fokozatosan 

gyengülő emberek szociális alapszükségletei napjainkban a legégetőbb szükségletek, amelyek 

kielégítése tehát már 1993 óta, de most, 2010-ben és a belátható jövőben is óriási 

szociálpolitikai kihívás. Az önellátás fokozódó gyengülése olyan alapvető fizikális 

szükségleteket indukál: 

• mint az éhség és szomjúság,  

• a lakókörnyezet és háztartás napi szintű, élhető vitele: tisztaság, étkezés, fűtés, 

egészségi állapot rosszabbodásának elkerülése, betegségek otthoni kezelése, 

különböző háztartási eszközök és élelem beszerzése, ügyek intézése, stb.,  

• és a biztonság, amely szintén az időskori életminőséget meghatározó legelemibb 

szükséglet. 

 

Ezek kielégítésére a szociális törvényben három alapszolgáltatást nevez meg a jogalkotó, a 

hagyományos szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás mellett a jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtást. Az idősek nappali ellátása, a társadalmi integráció másik fontos 

szükségletének kielégítésére szolgáló szociális alapszolgáltatás, de szerepe, működése ma 

vitatott: igénybevétele településenként is változó, illetve szakmai tartalma is heterogén, 

napjainkra a férőhelyek kihasználtsága csökkent, így nem került a vizsgált alapszolgáltatási 

körbe, holott létének szükségessége és szakmai szempontú tartalma, a napközbeni 

elfoglaltság, kapcsolatteremtés és kapcsolattartás, a közösségi lét szükséglete idős korban 

fokozott.  

 

A vizsgálat tárgya tehát az idős, 60-x éves embereket leginkább érintő, három alapvető 

szociális szükségletet kielégíteni szándékozó alapszolgáltatások köre, amelyek egymásra 

építése a szociális szolgáltatástervezés aktuális feladata, s amelyek szükségletelméleti 

gyökereire itt csak utalunk.7 

 

3.3.6.  Miért csak közel azonos interjú-alanyi kör? 

Amennyire heterogén ma hazánk önkormányzati szervezeti struktúrája a szociális 

szolgáltatástervezés szempontjából, olyannyira heterogének a kistérségi társulások 

szervezeteik és aktoraik szerint. Célom az volt, hogy mind a döntés-előkészítésben résztvevő 

                                                 
7 A szociálpolitika által használt szükségletelméletekről Tausz Katalin írt összefoglaló jellegű munkát, amelyben 
részletezi többek között Murray (1938), Maslow (1954 és 1968), Aldelfer (1969) és Gough-Alcock (1990) már 
hivatkozott elméleti megközelítéseit.  
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szakemberek körét, mind pedig a döntéshozatalban résztvevők körét hasonlóan meghatározva, 

ugyanolyan körben folytassam a mélyinterjúzást mindhárom kistérségben. A „hólabda-

módszert” alkalmazva indultam el mindkét csoportban, azaz először kapcsolati tőkét 

szereztem az egyes kistérségekben, majd az ő személyes ajánlásukkal haladtam tovább a 

megkérdezendő és megkérdezhető, a témában kompetens interjúalanyok felé. Nagyon hamar 

kiderült számomra, hogy van egy minimális és egy maximális kör, akiket mindenképpen meg 

kell illetve meg lehet kérdezni mélyinterjús módszerrel, mindhárom kistérségben.  

 

A minimális kör a következő: 

1. döntés-előkészítésben: intézményvezetők, munkaszervezetek vezetői, és szociális 

vagy közszolgáltatási szakreferensei, 

2. döntéshozatalban: társulások bizottságainak kompetens tagjai, társulási tanácsok 

elnökei, önkormányzatok jegyzői illetve körjegyzők. 

 

A maximális kör a következő: 

3. döntés-előkészítésben: szolgáltatási koordinátorok (akik egyben közvetlen segítő 

kapcsolatban dolgoznak a szolgáltatást igénybevevőkkel, gondozónők, ebédhordók, 

jelzőrendszeres szakemberek), intézmények pénzügyi illetve szakmai felelősei, 

intézményvezetők, munkaszervezetek vezetői, és szociális vagy közszolgáltatási 

szakreferensei, 

4. döntéshozatalban: társult települések kompetens vezetői, társulások bizottságainak 

kompetens tagjai, társulási tanácsok alelnökei, elnökei, önkormányzatok aljegyzői, 

jegyzői illetve körjegyzők, jegyzői kollégiumok vezetői. 

 

Erőteljesen kistérség-függő volt az, hogy a fenti pozíciókat betöltők léteztek-e egyáltalán, 

illetve ha léteztek is, őket kompetensnek találják-e a hólabda egy bizonyos pontján 

megkérdezett személyek, és az is befolyásolta a végül 32 fős, 26 üléses interjú-sorozatot, 

hogy a felkért személyek vállalták-e a személyes interjú-szituációt vagy sem? Az interjúkhoz 

kapcsolódó mintavétel tehát a maga természetességében alkalmazkodott a helyi 

adottságokhoz, az interjúalanyok motivációs szintjéhez, mindezt azonban úgy, hogy közben 

szem előtt tartotta azt, hogy minden aktor, aki a fenti csoportosításban szerepel, lehetőség 

szerint bekerüljön a megkérdezendők csoportjába. 



4. Elméleti fejezetek: a téma feldolgozásához szükséges szakirodalom elemzése 

4.1. Vidékfejlesztés, ruralitás vice versa aprófalvak szociális helyzete és 

szociálpolitikája a szociális alapszolgáltatások vonatkozásában 

4.1.1. A vidékfejlesztés szociálpolitikai értelmezése 

Talán meglepő és érdekes tudományos vonatkozása az aprófalvas rurális terek szociális 

szükségletei kutatásának az, hogy ma a szociálpolitika nem ad megfelelő vonatkoztatási 

keretet és beágyazási lehetőséget a témának. Az a kérdés, hogy miért nem, nyilvánvalóan 

bonyolult és sokdimenziós választ indukál. Benne foglaltatik az önkormányzati rendszer 

működése vagy még inkább működésképtelensége, az önkormányzati gazdálkodás krónikus 

forráshiányos állapota, az önkormányzati feladattelepítések terhes és korlátlan szabadságfokot 

biztosító volta, a szociális normatívák szabad felhasználásának szankciómentessége, a 

szociális szükségletek mérésének eszköztelensége, a szociális alapszolgáltatási hiátusok 

öröklöttsége és szinte változatlansága, az érdekek és ellenérdekek önkormányzati szintű 

egymásnak feszülése és a közben ellátatlanul vegetáló vidéki lakosság fogyása. A felsorolás 

korántsem teljes és kiindulási pontja nem a szociálpolitikában keresendő, hanem abban a 

szociálpolitikai ellátórendszert tervező – szervező - működtető önkormányzati rendszerben, 

amely a maga nehézségeit kényszeríti rá a helyi szociálpolitikára. Egyetértünk Szilvási 

Lénával, aki a következő nagyon egyszerűen megfogalmazott mondatával járult hozzá egy 

műhelybeszélgetéshez: „Az önkormányzati törvény és az önkormányzati rendszer képezi 

leginkább akadályát annak, hogy a szociális, oktatási rendszerben tervezni lehessen.” 

(Emlékeztető a Kistérségi szolgáltatástervezés és fejlesztés lehetőségeiről szóló 

műhelybeszélgetésről 2008:6).  

 

Egyfelől tehát a szociálpolitika nem tud mit kezdeni ezzel a helyzettel, ezért nem tud 

vonatkoztatási keretként szolgálni. Másfelől ugyan próbálja a kiszolgáltatottságát oldani, 

például a Regionális Szociálpolitikai Tervezési Fejlesztési Hálózat munkája nyomán az 

elkészült szociálpolitikai helyzetelemzésekkel és tervezési koncepciókkal, de ezek nagyon 

lassan és nehezen jutnak el a kormányzati szintű döntéshozók olvasási fázisától a megértési és 

cselekvési fázisig (Herpainé Márkus 2008). A szociális ágazat érdekérvényesítési képessége 

gyenge, ma például a tervezett és visszavont egészségügyi reform szorítja háttérbe, mert 

teheti. Mindez nem jelenti természetesen azt, hogy a szociálpolitika egyik legégetőbb kérdése, 

a szociális alapszolgáltatások működése ne lenne kutatható, csak jól kell megtalálnunk a 

vonatkoztatási és egyben kiindulási alapot hozzá, és ehhez illeszteni aztán a szociálpolitikai 

szempontokat. 
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Ha aprófalvas térségek szociális szükségleteinek modellezéséről gondolkodunk, akkor 

evidens vonatkoztatási keret a vidékfejlesztés. Akadémiai doktori értekezésében 

legátfogóbban Dr. Szörényiné Dr. Kukorelli Irén gyűjtötte csokorba a vidékfejlesztés 

különböző megközelítéseit az OECD (1990), a Rural Economic Development (1993), 

Kearney (1994) vagy például Moseley (1996) megközelítései alapján. Azt konstatálta, hogy 

„mindegyik definíció sok hasonlóságot tartalmaz (…), a definíciók nem utalnak a rurális tér 

specifikumaira, de annyi bizonyos, hogy a vidékfejlesztés tere maga a rurális tér” (Szörényiné 

Kukorelli 2006:52). Ez a megközelítés a rurális problémák közül kiemeli a népességmegtartó 

képességet különösen abban az összefüggésben, hogy ha az élet- és munkakörülmények 

biztosítottak, ha a szociális biztonság kézzel fogható, és ha a városihoz hasonló 

szolgáltatásokhoz hasonló színvonalon és áron lehet hozzájutni, csakis akkor válik a vidék 

előnyös vagy előnyösebb térré, mint a város. Mindezek nélkül a vidékfejlesztés nem töltheti 

be funkcióját és „csupán” területfejlesztést jelenthet. A vidékfejlesztés többlete az ember, a 

rurális térben élő lakosság komplex problémáinak komplex tevékenységekkel, a különböző 

politikák: agrár- és erdészeti politika, oktatáspolitika, foglalkoztatáspolitika, szociálpolitika, 

közlekedéspolitika, regionális politika, stb. kapcsolatrendszerében történő megoldása.  

 

A szociális biztonság fogalma a szociálpolitikában abszolút és relatív tartalommal töltődik 

meg. Előbbi a megélhetéshez éppen szükséges, minimális életfeltételek biztosítását jelenti 

leginkább a pénzbeli és természetbeni ellátások (szakzsargonnal segélyek) állami 

garanciájával, alacsony színvonalon és szigorú rászorultsági feltételek mentén. A relatív 

szociális biztonság a társadalomban általában elfogadott, az átlagos életminőséghez 

kapcsolódó biztonságot jelenti már nem csupán a rászorultságtól függő „segélyezés”, hanem a 

szociális szolgáltatások biztosításával (Zombori 1994). Nem mindegy tehát, hogy milyen 

szintű szociális biztonságot jelent egy rurális település, vannak-e szolgáltatások és azok 

milyen színvonalúak? Talán nem tűnik elhamarkodottnak az a megállapítás, amelynek 

részletes kifejtése az alábbi sorokban történik majd: az aprófalvas rurális térségek 

szolgáltatáshiánya az abszolút szociális biztonságot jelentheti csak az ott élők számára. Ezért 

emeljük ki Buday-Sántha (2001) és Sarudi (2003) szociális szempontú vidékfejlesztés 

definícióját a csokorból. Az előbbi szerint a vidékfejlesztés komplex gazdasági szociális 

tevékenység a vidéken élők életminőségének javításának érdekében, az utóbbi gondolat pedig 

a multidimenzionális jellegből adódóan a gazdasági – ökológiai - szociális funkciók tartós 

ellátására való képességet tekinti a vidékfejlesztés alapjának. A vidékfejlesztés 
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szociálpolitikai aspektusát elsősorban a regionális helyzetelemzések és az azok alapján 

elkészülő regionális tervezési koncepciók jelentik mindenekelőtt a szociális 

alapszolgáltatások rendszerének fejlesztése hangsúlyával. 

 

A vidékfejlesztés szociálpolitikai értelmezését követően feltehetjük a kérdést: mi is az a vidék 

és milyen is az a vidék, amelyet fejleszteni kívánunk? Természetesen a kérdés ismét 

szociálpolitikai vetületében fontos most a számunkra, magától értetődőnek tartván a ruralitás 

fogalmának alapvető ismeretét Ilbery (1999), Moseley (2003), Cloke (1977) vagy Halfacree 

(1993, idézi őket Szörényiné Kukorelli 2006) nyomán. Mindegyik megközelítésben közös, 

hogy pontos, mindenre kiterjedő definíció nem létezik, hiszen minden kultúra és nemzet más-

más történelmi hagyománnyal öltözteti fel ezt a kifejezést, máshová helyezi a hangsúlyt. 

Kerülhet ez a hangsúly a marginális társadalmi-gazdasági helyzetre, a várositól való 

megkülönböztetésre, az életstílusra, a különböző értékekre, vagy a földrajzi 

meghatározottságra, a helyre vagy lokalitásra, mindezek fontosak és determinánsak a vidék 

fogalmának tartalommal való megtöltésében, mégis kaotikusak, egymáshoz ma még 

definíciószerűen nem rendezettek. Szociálpolitikai szemmel Halfacree meglátása harmonizál 

a szociális-társadalmi értelmezéssel - nem összemosva ezt a két fogalmat egymással. Szerinte: 

„(…) a rurális térnek csak akkor van értelme, ha nem önmagában a lokalitás kerül 

hangsúlyozásra, hanem annak társadalmi használatán keresztül jutunk el hozzá.” (Halfacree 

1993 idézi Szörényiné Kukorelli 2006).  

 

4.1.2. A vidék fogalma a szociálpolitikában 

A szociálpolitika elméletében és gyakorlatában a vidék értelmezése a települési 

lakosságszámhoz kötött önkormányzati szolgáltatási kötelezettségek formájában 

artikulálódik. Minden olyan esetben, amikor a szociális alapszolgáltatások rendszerének és 

működésének monitorozása és értékelése történik, a legfontosabb megállapítás az, hogy az 

aprófalvas és kistelepüléses térségekben, a 2000 főnél kevesebb lakosságszámú településeken 

a legnagyobb az ellátási-szolgáltatási hiátus, holott a szociális alapszolgáltatásokra rászoruló 

emberek koncentrációja a legnagyobb ezeken a kistelepüléseken. Kutatások módszertanai 

különböző lakosságszámhoz igazítják a kistelepülés, aprófalu meghatározását, így van 

szociálpolitikai kutatás amely 500, de van amely 600 főre teszi például az aprófalunak 

tekintett településméretet. Bácskay Andrea statisztikai adatelemzésen alapuló kutatása például 

a népességnagyság-kategória szerinti alapszolgáltatási hozzáférést írja le. Olyan 

megállapításokat tesz, miszerint: „ (…) minél nagyobb településen élnek a rászorulók, annál 
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kisebb valószínűséggel jutnak ellátáshoz.„ vagy „(…) az összes ellátott népességszámhoz 

viszonyított hányada a kisebb településeken magasabb, mint a nagyobbakon.” és „Ez 

ellentmondani látszik annak, hogy minél kisebb egy település, annál rosszabb az intézményes 

ellátottság.” (Bácskay 2005:32). Ez a kutatás népességnagyság-kategória alatt a 0-499, 500-

999, 1000-1999, 2000-4999 (…) 100000 feletti lakosságszám szerinti beosztásban 

gondolkodik, és csak az 500 fő alatti településeket emeli ki a kisebb, illetve nagyobb település 

egzaktabb meghatározásaként. A kutatás összefoglaló ismeretei szerint: 

• „(…) a házi segítségnyújtás és az étkeztetés biztosításában visszaesés figyelhető meg, 

az ellátásokat igénybevevők száma 1993 óta csökkent, miközben az időskorúak – 

különösen a nagyon idősek, 80 éven felüliek – száma és aránya nőtt, 

• előbbi szolgáltatás a települések felében, az utóbbi pedig a települések egynegyedében 

nincsen biztosítva, 

• megfigyelhető az urbanizációs lejtő hatása, azaz minél kisebb a település lélekszáma, 

annál hiányosabb az ellátás, 

• az ellátási problémák kistelepüléseken koncentrálódnak, 

• a kistelepüléseken a szociális ellátórendszer fenntartásának feltételeit a gazdálkodás 

keretei szabják meg” (Bácskay 2005:35). 

 

Papházi Tibor Kistelepülések szociális ellátó tevékenységéről statisztikai adatok alapján című 

tanulmányában az alapszolgáltatásokról a következő megállapítást teszi: „Ha a szociális 

törvény szerinti településnagyságokat összevetjük az adatbázisból vizsgálható 

alapellátásokkal8, akkor kiderül, hogy elsősorban a kistelepüléseken nincsenek ellátottak, bár 

a szociális törvény az ellátást ezeken a településeken is kötelezővé teszi. Részletesebben 

nézve 2000-ben az 1163 db 600 fő alatti település 55,3%-ában nem volt étkeztetett, 89,8%-

ában nem volt házi segítségnyújtásban részesülő, 85,1%-ában nem tartottak nyilván olyan 

személyt, aki mindkét ellátásban egyszerre részesült.” (Papházi 2002:17) Két nagyon fontos 

                                                 
8 Az alapellátás – alapszolgáltatás kifejezése az éppen hatályos Szociális törvény kifejezés-használatát mutatja. 
2002-ben a törvény alapellátásnak, 2005-ben már alapszolgáltatásnak nevezi a szociális szolgáltatások első 
szintjét sokszor alig vagy lényegesen változó szolgáltatástartalommal. Az alapszolgáltatások körének állandó 
mozgása jelenti a tradicionálisan 1993-tól megfogalmazott étkeztetést, házi segítségnyújtást és családsegítést, 
2002-ben a ezeket kiegészítő speciális alapszolgáltatásokat, 2005-ben viszont már tíz fajta alapszolgáltatást – 
2010-ben pedig kilencet. Ennek előnye és hátránya folyamatos diskurzus tárgya a szociálpolitikában, hiszen 
minél jobban bővül a szolgáltatási kör, annál cizelláltabban válaszol a szükségletekre az ellátórendszer. 
Ugyanakkor minél több kötelező feladatot testál a törvényalkotó az önkormányzatokra és ehhez minél kevesebb 
pénzt biztosít, annál valószínűbb az ellátási hiátusok fokozódása. 
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reflexió kívánkozik ide. Az egyik az, hogy a törvényi településméret vagy lakosságszám9 

meghatározása sajátossá teszi a szolgáltatási paletta elemzését például akkor, amikor 70-400 

fő lakoshoz köti a tanyagondnoki ellátás és 600 fő alatti településeken teszi lehetővé a 

falugondnoki szolgálat megszervezését. A fenti kutatás ezekhez a paraméterekhez 

alkalmazkodik, és ugyan tudjuk, hogy a valóságban nincsenek számottevő különbségek az 

500 illetve 600 fős települések gazdasági-társadalmi helyzetei között, mégis némi 

diszkrepancia keletkezik a települések lélekszám szerinti besorolása és elemzése között. A 

másik fontos észrevétel a kutatás tartalmával kapcsolatban az a paradoxon, amely a 

településnagyság-kategória kifejezés mögött húzódik: „ (…) a kisebb településeken a 

népességszámhoz viszonyított összes ellátotti arány átlagosan magasabb, mint a nagyobb 

településeken.” (Papházi 2002:17).  

 

Nem egységes tehát a szociálpolitikai vidék fogalom, és feltűnően a szolgáltatási 

kötelezettség lakosságszámához igazodik, azaz szinte kizárólagosnak tartja azt a vidék 

fogalmának kialakításakor. Tulajdonképpen a szociálpolitika nem is használja a vidék 

kifejezést a szolgáltatásokkal kapcsolatban, azt sajátos logikája következtében mintegy 

háttértudásként kezeli azzal, hogy természetesen elismer és használ minden olyan tudást, 

amely az aprófalvas térségek kutatásának eredménye – szociológiai, településföldrajzi 

vonatkozásban, hiszen ezek adják meg az alapot a szociális alapszolgáltatások működéséhez 

vagy hiátusához. Ilyen tudások Andorka Rudolfnak az aprófalvakra vonatkozó 1979-es 

megállapításai, miszerint azok demográfiai problémái a népesség fogyásában és 

elöregedésében már elkezdődtek. Vagy Enyedi György hanyatló falusi térség fogalma, 

amelyekhez sorolta az aprófalvas és tanyás területeket is, és amelyek három jellemzőjét 

emelte ki: a gazdasági változatlanságot, az elmaradott életkörülményeket a jövedelem, a 

fogyasztás, az infrastrukturális ellátottság és főként hiányosság terén, amit a lakosság fokozott 

elöregedése, természetes szaporodás-fogyása, a rohamos népességcsökkenés súlyosbít. 

(Andorka 1979 és Enyedi 1980 idézi Papházi 2002).  

 

Az alábbiakban összefoglalóan a legfrissebb rurális kutatásokat foglaljuk össze annak 

érdekében, hogy választ kaphassunk feltett kérdésünkre: milyen is az a vidék, amelyet 

szociálpolitikai értelmezésben szükségletorientált szolgáltatásokkal kellene ellátnunk? 

                                                 
9 A szakma vitatkozik azon, hogy melyik kifejezést használjuk. Általánosan elfogadott a lakosságszám alapú 
feladattelepítés kifejezés a szakmai nyelvhasználatban, mégis a kistelepülés, kisebb település, nagyobb település 
szóhasználata ezzel párhuzamosan minden elemzésben megjelenik. 
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4.1.3. Remények és realitások az aprófalvas perifériákon10 és Vidék, falvak és 
szegénység – helyzetképek és összecsengő eredmények 

 
Társulásos együttműködések mögött ma Magyarországon leginkább olyan kistelepülések 

valamint aprófalvak vannak, amelyeknek tehát egyetlen lehetősége az együttműködés, és 

amelyek helyzetéről árnyalt, friss és aktuális képet ad a Magyar Tudományos Akadémia 

Regionális Kutatások Központja Térségfejlesztési Kutatások Osztálya kutatói által készített 

felmérés, amely az aprófalvak életének szinte minden aspektusával foglalkozott. Szinte 

mindennel, csak éppen a szociális szolgáltatások helyzetével, működésével hovatovább 

létével nem. Ezt a hiányzó űrt szeretnénk kutatásunkban, ha nem is pótolni, de egy 

részletében lefedni, tekintettel a fenti összefüggések szorongató valóságára és a közeljövő 

egyre növekvő és kumulálódó nehézségeire akkor, amikor keressük a megoldási 

alternatívákat az életminőséget meghatározó közigazgatási szervezet (települési 

együttműködés), helyi gazdaság (szükséglet-kielégítés) és szociális szükséglet 

háromszögében. 

 

Közigazgatás 

1. Ma Magyarországon önkormányzati válság van, amelynek oka egyrészt az önálló 

önkormányzati funkciók kiüresedése, a nagyfokú önállósággal és kötött 

feladattelepítéssel nem párosuló finanszírozás. Ez felveti azt a kérdést is, hogy ha 

nincs olyan feladat, amelyet az önkormányzat önállóan láthat el, akkor szükség van-e 

önálló önkormányzatokra? A kistelepülések jövőjének egyik létkérdése a valós 

önállóság és annak tartalma, mert ebből a szempontból a többcélú kistérségi társulások 

inkább elbizonytalanítják őket, semmint megerősítik. 

2. Irányított és korlátozott törvényi válságkezelésről van szó, amely nem alkalmazkodik 

a valósághoz, elrugaszkodik a hagyományoktól és olyan változásokat vár el 

                                                 
10 Az „Aprófalvak és aprófalusiak esélyegyenlőségéért” című kutatás záró konferenciájának (Budapest, 2007. 
november 16.-17.) előadásait, tanulmányait és tapasztalatait 2008 tavaszán „Települések lépéskényszerben” 
címmel tanulmánykötetként vehette kezébe az olvasó a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások 
Központja Térségfejlesztési Kutatások Osztálya gondozásában. Több információ a www.mta-rkk-tko.hu oldalon 
található. A fejezet témái két kutatás tapasztalatait ötvöző aktualitások. A fő kutatás a fenti címmel 5 terepen 
(Baranya, Somogy, Zala, Borsod, Szatmár megyék) végzett mikro-térségi erőforrás-kutatásra, 7 faluban készített 
közösségrajzokra, valamint statisztikai elemzésekre támaszkodik. Ezt egészítette ki egy 10 kistérség (8 
aprófalvas) 20 mikro-térségében az önkormányzati méretnagyságot és a kisközségek feladat-ellátási képességét 
vizsgáló (ROP 3.1.1.) felmérés. 
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településektől, amelyekhez azok nem kapnak elég segítséget, sem pénzben, sem 

paripában sem pedig fegyverben.11 

3. Egyre fogynak a saját kezelésű források, hovatovább drámaian kevés az a pénzösszeg, 

amelyet a települések maguk költhetnek el. 2007-ben a normatív támogatások 8 

milliárd Ft-tal csökkentek, ez a helyzet már-már megalázó szituációba sodorja őket. 

4. Az elérhető decentralizált területfejlesztési források megyei szinten nemhogy 

csökkentek, de megszűntek, és bár valószínűsíthetően forrásátcsoportosítással 19 

milliárd Ft-tal több pénz jutott a többcélú kistérségi társulások ösztönzésére, csak 

találgatható e pénzek hatékony elköltése. 

5. A pályázati feltételek rugalmatlanok, csak „nagyot lehet álmodni, a pitinek nincs 

helye” az Európai Unió elvárásai szerint, ezek a „jószándékú rombolások” is a 

kistelepülések helyzetét nehezítik.  

6. A településvezetői alkalmatlanságok, a szakértelem hiánya a stratégia-nélküliséget 

hozza, amit a helyi politikai prioritások és szakmai - emberi összeférhetetlenségek 

súlyosbítanak. (Kovács 2007) 

7. A fragmentált, kisméretű településhálózattal az állam különböző technikákkal segíthet. 

Ezen alternatívák egyike a jelenlegi közigazgatási rendszer, vagy az egyenlő esélyű 

hozzáférés a közszolgáltatásokhoz, amely a szubszidiaritás elvén a legközelebbi 

szintet jelöli meg, és csak akkor engedi átruházni egy másik szintre a feladatteljesítést, 

ha az hatékonyabb és jobb. Ez azonban feladat- és hatékonyságfüggő technika. 

8. Kétirányú nyomás alatt áll a közigazgatási rendszer, egyrészt nő a szükségletek köre a 

kistelepüléseken, másrészt a pénzügyi krízishelyzet fokozódik. Ma hozzávetőleg 1000 

önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzat van Magyarországon, ez 

harmada az összesnek, s az önkormányzatok fele eladósodott. A reformfolyamatot 

tehát nem lehet elodázni. A kötelező társulásos együttműködések, mint törvényi 

válságkezelések gyorsabb, hatékonyabb és stabilabb mivolta kétséges, és ez a fajta 

együttműködés Nyugat-Európában már nem szalonképes, mert nem hozott átfogó 

hálózatot, csak részben javította az ellátást, a hatékonyság és az állami támogatás 

követése kérdéses volt. Ha a mikrotérségi szintet tekintjük, az még gyenge, pedig 

hatalmas előnye, hogy ez a szint a városokat is tudja „kezelni” szemben a többcélú 

kistérségi társulásos szinttel.  

                                                 
11 A konferencián a kistelepülések polgármesterei nagyon alacsony számban képviseltették magukat. Mégis egy 
nagyon fontos gyakorlati reflexió is elhangzott: „Helyzetbe kell hozni a kistelepüléseket!” Ez azt jelenti, hogy 
saját erőből csak nagyon kiváltságos, földrajzi – gazdasági - helyi közösségi szempontból is aktív települések 
tudnak kimozdulni jelenlegi helyzetükből. 
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9. A megoldás a települési súlypontok kialakítása koncentrált közszolgáltató 

intézményekkel és az elérhetőség biztosításával lehet, differenciált feladattelepítéssel 

és a szolgáltatási minimumok (Spanyolországban ez minimálisan 5000 főt jelent) és a 

városok szerepének meghatározásával. A kérdés tehát az, hogy van-e optimális 

önkormányzati méretnagyság, hiszen az önkormányzás, mint funkció a 

településméretnek is függvénye.  (Somlyódyné Pfeil 2007) 

 

4.1.4. Gazdaság-helyi gazdaság és a szükségletek kielégítése 

1. számú ábra: Az emberi szükségletek kielégítése 

 
 

 
 
 
 
 

      Forrás: G. Fekete Éva (2007) nyomán saját kiegészítés 
 

Amennyiben az aprófalvak fennmaradásának alapvető feltétele az ott élők szükségleteinek 

kielégítése, akkor a szükségletek kielégítésének kérdésköre az 1. számú ábrával 
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a fontos és nem az egyéneké, és a közösségi felelősségvállalás az egyénért kerül fókuszba, 

sokkal inkább járható út. A szükségletek kielégítésének módjai sokfélék, gazdasági 

megalapozottság nélkül csak és kizárólag az állam vagy az önkormányzatok szerepével nem 

befolyásolhatóak.  

 

4.1.5.Szociodemográfia, empirikus adatok és eredmények  

A két tárgyalt meghatározó szempont – közigazgatás és gazdaság – értelmezése mit sem ér a 

valós életet, a mindennapokat, azaz az aprófalvas térségekben élő emberek helyzetét bemutató 

adatok nélkül. A kistérségi lét és élethelyzet a vizsgált települések esetében a 

visszafordíthatatlan társadalmi erózióval, elöregedő és kiüresedő falvakkal, gettósodó 

településekkel, a társadalom mélyrétegeiben növekvő szakadékokkal, a munkalehetőségek 

tartós hiányával és a jövőkép-nélküliséggel vagy annak irrealitásával, röviden kiszolgáltatott 

vergődéssel jellemezhető. Integráció szakadás és szakadékok, településeken és települési 

együttműködésekben egyaránt (Kovács 2007). 

Lehet-e egyáltalán életminőségről beszélni aprófalvas perifériákon? Nézzünk meg néhány 

alapvető adatot a kérdések megválaszolása előtt: 

• a tényleges szaporodás/fogyás fordított U-alakja elsősorban a 200 főnél kisebb 

településeket érintik drámaian. Nem elhanyagolható azonban az 500-1000 fős 

kistelepülések lélekszámának fogyása, illetve az a tendenciaszerű következtetés, 

amely szerint a fogyás és elfogyás településszintje egyre feljebb kúszik, és amíg az 

aprófalvak elfogynak vagy elfogytak, addig a kistelepülések fogyóban vannak. A 

nagyvárosok fogyása a szuburbanizáció következménye, hatása inkább a befogadó 

települések, agglomerációk szempontjából fontos; 

2. számú ábra: (Átlagosan) változatlan demográfiai erózióval 
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       Forrás: Kovács (2007) 
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• az egy főre jutó rendszeres szociális segély elsősorban a tartós munkanélküliséget, és 

annak segélyezéssel és az azt kiegészítő másodlagos munkaerőpiaci részvétel 

lehetőségével történő csökkentését jelenti. A lehetőség azért marad csupán az, mert a 

közcélú, közhasznú illetve közmunka programok megszervezése önkormányzati 

feladat, a megszervezéshez megint csak kevés központi normatívával. Aprófalvakban 

nem tud ezzel a szociálpolitikai eszközzel és szolgáltatással élni az önkormányzat, 

mert nincs elegendő forrása a foglalkoztatáshoz. Akkor, amikor 200 fő alatti 

településeken 2005-ben 2491 Ft-ot, 100 ezer fő feletti településeken pedig 899 Ft-ot 

fizetnek ki önkormányzatok rendszeres szociális segélyre, érthető, hogy éppen ott van 

nagyobb szükség erre, ahol a legtöbb a szükséglet és legkevesebb a felhasználható 

forrás. Az egy főre jutó önkormányzati kiadás kevesebbnek tűnik a kistelepüléseken 

(9512 versus 18666 Ft), ám ez azt jelenti, hogy azért „olcsóbbak” ezek, mert 

nincsenek szolgáltatásaik (Kovács 2007) Minél több a kifizetett segély, annál nagyobb 

a segélyezés melletti szolgáltatások iránti szükséglet, annál fontosabb, hogy legyenek 

és elérhetőek legyenek szociális szolgáltatások; 

 

• a fizikai és info-kommunikációs (virtuális) bezártság olyan szegregációt jelent, 

amelyben kérdésessé válik nem „csupán” a szolgáltatások léte, de azok kistérségi 

elérhetősége is. 2005-ben Magyarországon a vizsgált kistérségekben a polgármesteri 

hivatalok elérhetősége 1-5 illetve 5-10 perc, ami viszonylagosan jónak mondható a 

kevésbé aprófalvas térségek esetében. ANyugat-dunántúli régió aprófalvas térségeiben 

azonban ez a szám megközelíti a 30 percet, hasonlóan Somogy vagy Baranya 

megyéhez, tehát a Dél-dunántúli régióhoz. Az általános iskolák számának csökkenése, 

az iskola-bezárások növekedése már a ’90-es évek elején elkezdődött, mégis máig 

tartó folyamat. 2005-ben az 500 főnél kisebb települések esetében az utazáshoz 

szükséges idő 4 perc, a fenti két régióban ez azonban 7-13 perc, a középiskolák 

eléréséhez pedig 20-36 perc szükséges. A kórházba jutás legkisebb időfaktora 3-20 

perc, az aprófalvas települések esetében kifejezett „halál-zónák” vannak, 40-65 perces 

elérési idővel (Koós 2007). Tekintettel arra, hogy a szociális alapszolgáltatásokra 

vonatkozóan eleddig nem találtunk hasonló adatokat, és arra, hogy a kistelepülések 

közel felében hiányoznak a legalapvetőbb alapszolgáltatások is (pl. étkeztetés), talán 

nem túlzás arra gondolni, hogy hasonlóan tragikus helyzetek vannak a szociálpolitikai 

ellátórendszerben, mint az egészségügyben. A tendencia tehát az, hogy minél nagyobb 
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a fizikai és virtuális bezártság, annál nagyobb az elérési-idő szolgáltatások, 

infrastruktúrák hiányában.  

 

3. számú ábra: „Bezárva” – közlekedés hiányában, fizikai és virtuális 

megközelíthetetlenségre kárhoztatva 

 

          Forrás: Koós (2007) 

 

A kör bezárul, a magas segélyezési összeg, az elfogyó és fogyó lakosságszám, az „olcsóság” 

látszata, a bezártság mind a szegénység és szegényedés dimenziói. A veszélyeztetettségen úgy 

tűnik, a többcélú kistérségi társulásos együttműködések sem segítenek, bár vannak 

hozadékaik. Ilyen a többletforrás, a kistérségi munkaszervezetek létrehozása, egyes 

szolgáltatások kiegyensúlyozottabb helyi megjelenése: közoktatásban a pedagógiai 

szakszolgálatok, szociális ellátásban a gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatások 

formájában, ám ezek hatékonysága még nem mért. Hozadék sajnos a csikorgó és hiányos 

kooperáció, a normatíva kényszerítő ereje és sokszor teljesíthetetlen feltételei, amelyek a 
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áthelyezésével. Az egyik legfontosabb hiány ma még a szolgáltatások minőségének 

megbízható, ismétlődő és nyilvánosan tárgyalt mérési rendszere, a szakértelem, a partnerség, 

a kiszámíthatóság és kutatásunk tárgya: a lakossági szükségletekkel való összhang 

megteremtése, a szociális szolgáltatások esetében.  

 

Mindösszesen a vizsgált települések 20%-ának adódik reális kilátása a fejlődésre, mert 

viszonylagosan szuburbanizált, jó közlekedési helyzetű vagy foglalkoztatási központok 
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stagnáló helyzetben van 30%-uk, hovatovább pedig 50%-uk leszakad a hiányzó feltételek és 

kitörési pontok miatt. 

 

4. számú ábra: Aprófalvak és szegénységi kockázat 

 

       Forrás: Kovács (2007) 

 

Nem várhatok tovább a szociális szükségletek és szolgáltatások kapcsolatának 

újragondolásával és a szociálpolitikai ellátórendszer átalakításával figyelembe véve a 

közigazgatási és gazdasági meghatározottságot. Még akkor sem, ha ez a kutatás reflektál a 

többcélú kistérségi társulásos önkormányzati együttműködési forma aprófalvakat érintő rövid 

idejű tapasztalataira is, s ezek kutatásom szempontjából nagyon fontosak. A többcélú 

kistérségi társulások létrejöttének tapasztalatai: 

• többletforrások az első években, aztán apadó ösztönzés és újabb feltételekhez kötött 

többletek, 

• kistérségi munkaszervezetek megalakulása, ugyanakkor szakemberek hiánya, 

• egyes gyermekjóléti alapellátások és szociális alapszolgáltatások kiegyensúlyozottabb 

megjelenése például a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás esetében, 

• az együttműködések ösztönző többletforrás-érdekeltsége, egyfajta kényszeres 

formában, 

• laza szabályozás és az önkormányzati rendszerre oly régóta jellemző ellenőrizetlenség, 

• továbbra is hiányzó megbízható és nyilvános mérési rendszer, 

• továbbra is hiányzó összhang a lakossági szükségletekkel. 

 

A fenti kutatási eredmények az életminőség és az aprófalvas valóságok tekintetében 

alátámasztják a kutatási téma aktualitását és fontosságát azzal, hogy felerősítik a 
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különbözőségeket az életesélyek vonatkozásában, kiemelik az esélyeket és azok 

egyenlőtlenségét a földrajzi elhelyezkedés, településméret és a helyi társadalom összetétele 

szempontjából, és párhuzamba állítják az esélyegyenlőséget a helyi társadalmi konszenzus 

hiányával (a helyben biztosítandó szolgáltatások körében, mennyiségében és minőségében) és 

a költséghatékonysággal. E három dimenzió ugyanis a szociális alapszolgáltatások többcélú 

kistérségi társulásos működtetésének alapelvei egyben: ha az alapvető szociális 

alapszolgáltatások működtetéséről nincs kommunikációs kapcsolat a helyi társadalommal, 

vagyis a szükségletek nem mértek, akkor vagy nem is működnek az alapszolgáltatások, 

ezáltal fokozzák a hozzáférési és esélyegyenlőtlenségeket vagy nem költséghatékonyak. Mint 

látni fogjuk, ezek a megállapítások a szociálpolitikai ellátórendszer több-ismeretlenes 

egyenletének is végső eredményei lesznek. Előbb azonban állítsunk szembe vagy párhuzamba 

elméleti meggondolásokat és kutatási eredményeket a fenti megállapításokkal.  

 

Laki László kutatási összefoglalója a Vidék, falvak és szegénység címet viseli és olyan 

vizsgálati témát elemez, amely a halmozottan hátrányos helyzetű kistérségeket egy bizonyos 

szempontból mutatja be: 14-17 éves fiatalok továbbtanulási és szakmaszerzési esélyeinek és 

lehetőségeinek feltérképezését kapcsolja össze az őket nevelő családok életkörülményeinek 

vizsgálatával. Ez a kutatás nem a szociális alapszolgáltatásokat vizsgálja, de ahogyan azt a 

mélyinterjúk kutatási eredményeinek elemzésekor látjuk majd, a család helyzete alapvetően 

határozza meg az idős emberek szükségleteinek kielégítését, a meglévő, hiányos vagy 

egyáltalán nem működő gondozási funkciókat. A kutatás Szabolcs - Szatmár – Bereg megye 

két kistérségének 20 településén zajlott, 1100 megkérdezett fiatal és az őket nevelő családok-

háztartások körében. Összefoglalóan a következő eredményeket emelhetjük ki a vizsgálatból: 

• jellemző az alacsony iskolai végzettség a szülők körében, kifejezetten az 1000 főnél 

kisebb településeken, ahol a felnőtt lakosság közel fele érintett a perspektívátlan 

képzettségi állapot hosszú-távú fennmaradásában, hiszen még hosszú ideig lesznek 

aktív korúak, azaz a foglalkoztatási palettának elvileg aktív, gyakorlatilag passzív 

szereplői, és nem rendelkeznek a továbbképzéshez megfelelő szintű alaptudásokkal és 

készségekkel, sem elegendő motivációval; 

• fokozottan jellemző, és a hátrányos helyzetet kumuláló tény az alacsony 

foglalkoztatottság, mindkét szülő esetében, a passzív munkaerőpiaci helyzet és az 

inaktivitás legkülönfélébb formáiban: munkanélküliek, szociális segélyezettek, 

leszázalékoltak és az anyák esetében háztartásbeliek, vagy gyermekkel otthon lévők 

magas arányban fordultak elő. Ez a nagyfokú inaktivitás az, amit örökíthetnek a 
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szülők gyermekeikre objektív okok miatt, a sajátos családi szocializációnak, a 

munkához való kapcsolódás lehetetlen és tehetetlen állapotában; 

• mindezek a keresők hiányát vagy az egykeresős családmodellben élő fiatalok nagy 

arányát eredményezik, a vizsgálat szerint a 14 évesek 30, míg a 15-17 évesek 42%-a él 

olyan családban, ahol senki sem dolgozik; 

• ennek következménye a jövedelmi helyzet és annak súlyos egyenlőtlensége, az 

abszolút szociális biztonság alatti lét a létminimumhoz viszonyított jövedelmi 

elvárások elképesztően alacsony szintje (100-115.000 Ft/hó/kétgyermekes család KSH 

becsült adat szerint versus 30-40.000 Ft-os „megelégedettség”); 

• a szegénység, a rossz közérzet, a saját sors alakításának képtelensége, a szükségletek 

tudatos visszafogása bezárja ezeket az embereket saját amúgy is kitörés nélküli 

világukba, felerősítvén azt a hitet, miszerint nem képesek helyzetükön változtatni, 

mert nem kapnak segítséget hozzá. 

 

„Mindezek egy bizonytalan, sodródó, a tágabb és szűkebb környezete történéseit nem vagy 

alig értő világ képét villantják fel.” (Laki 2007:25) Ezeket a gondolatokat vetíti előre és 

egyben erősíti meg Kárpáti Zoltán tíz évvel korábbi tanulmányában, amikor a rendszerváltás 

aprófalvas terekre gyakorolt hatásairól gondolkodott: „A legrosszabb helyzetbe az aprófalvas 

régiók kerültek. Ladányi János és Szelényi Iván tanulmánya, amely a fenti folyamatokkal 

makro-társadalmi áttekintésben foglalkozik, a területi hátrányok legsúlyosabb formáját egyes 

aprófalvas térségek fokozódó szegregációjában, gettósodásában látják, amelynek során új 

falusi „underclass” jön létre a falusi roma és nem roma szegény népességből” (Kárpáti 

1997:11). Az „underclass” kifejezés a rétegződéselméletek és a szociálpolitika történetének 

jól ismert terminus technikusa, érdekes párhuzamba állítható Konrád György és Szelényi Iván 

1973-as kifejezésével a „település-osztály” fogalmával. A szerzők a következőképpen 

határozták meg ezt: „(…) empirikus tény, hogy a társadalmi előnyök (…) és a (társadalmi) 

hierarchia felsőbb szintjein elhelyezkedő csoportok a fejlődő agglomerációkban tömörülnek, a 

társadalmi hátrányok, a szegénység, a tudatlanság és a hierarchia alsó szintjén elhelyezkedő 

csoportok (…) a fejlődésből kieső térségekben csomósodnak. (…) Akinek van, annak adatik, 

akinek nincs, attól még az is elvétetik, amije van. (…) Egy-egy település-osztály a társadalmi 

előnyök illetve hátrányok felhalmozódásának meghatározott rendszerét jelenti. (Konrád-

Szelényi 2000 idézi Kovács 2007:52-53).  
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Egészen elkeserítő az aprófalvak kutatásának kifejezés-története, önmagukat ismétlő, a 

fejlődéstörténetben egyszer már meghaladott szintre visszaeső tendenciák elevenednek fel 

sorra, ami nemhogy változatlanságot, de regressziót jelent. Jóllehet ma már a „tömörülés” és 

„csomósodás” fogalmát felváltotta a „polarizáció” és „differenciáció” kifejezése, de az 

előnyök és hátrányok dimenziói alig változtak. Munkapiaci esélyek, közvetlen környezet, 

árupiaci helyzet, termékértékesítési lehetőségek, regionális elhelyezkedés, helyi társadalom 

minősége, helyi elit kreativitása, stb. (Bőhm 1997 vs. Kovács 2007, Laki 2007), így az 

aprófalvak helyzete tíz éves távlatban összességében nem változott, állandósulni látszik az 

egyenlőtlenség.   

 

Keresve sem találhatok - sajnos - jobb alátámasztást kutatásomnak ezeknél az irodalmaknál, 

amelyek tovább fokozzák és erősítik a szociális szükségletek mindennél fontosabb 

meghatározásának fontosságát és kiegészítik az aprófalvas kutatások eredményeit a 

mindennapok falusi világának érzékeltetésével. A mai aprófalvas kutatások, nevezzük őket 

annak, kistelepülések vizsgálatának, hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű 

kistérségek vizsgálatának, ugyanazokat az alapvető eredményeket szállítják számunkra, 

különböző módszerekkel is.  

 

4.1.6. Az aprófalvas helyzetkép és a szociálpolitikai ellátórendszer kapcsolata – 

szükségletek és alapszolgáltatások kutatási eredmények tükrében 

A fentiek szoros kapcsolódási pontjai a szociálpolitikának, hiszen Magyarország szociális 

ellátó rendszere és működése ma a települési önkormányzatiságon alapszik. Az „egy település 

- egy önkormányzat” hangsúly megváltoztatására több elképzelés is született, a közigazgatási 

reform gondolata a közép szint kialakításáról, azaz a regionális és kistérségi szolgáltató 

centrumok kialakításáról szól, egyenlőre szakminisztériumi tervezés alatt.12Az, hogy a 

települési lejtő ellehetetleníti a kistelepülések, falvak és tanyák szociális infrastruktúráját, 

hogy a halmozott társadalmi és szociális hátrányok épp ezeket a településeket jellemzik, hogy 

nincs vagy minimális az állami segítség a finanszírozásban, hogy mulasztásos törvénysértések 

sokaságát „követik el” települések mára már hozzátartozik szociális mindennapjainkhoz, 

közhelyszerű. Ugyanakkor közhelyszerű elvárás a szolgáltatások célszerű, gazdaságos és 

hatékony megszervezése és működtetése, az állampolgároknak és a szociálisan rászorultaknak 

                                                 
12 A témában számos tanulmányt publikált Hoffmann István, Serafin József. 
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nyújtott közszolgáltatások színvonalának javítása, a térségi kapcsolatok elmélyítése, a 

társulások általánossá tétele és a kistérség intézményesítése is. (Varga 2006)  

 

Miért is? Szociálpolitikai szempontból nyilván az alapszolgáltatások súlyos hiányának 

megszüntetése, a hozzáférési egyenlőtlenségek csökkentése, a pénznek – paripának - 

fegyvernek megteremtése és hatékony felhasználása, azaz a forrásmegosztás miatt is. És ezzel 

a kör bezárul. Egyetértek Hoffmann Istvánnal és Serafin Józseffel, amikor azt állítják, hogy 

„…a jogszabályok13 megteremtették a keretet és ösztönzést arra, hogy a kistelepülések 

együttműködése megerősödjön, területileg összehangolt szolgáltatásszervezési megoldások 

jöjjenek létre. A szociális szolgáltatások vonatkozásában különös fontossággal bír a kistérségi 

szolgáltatásszervezés. (…) A kistérségi szintű szolgáltatás fenntartás, vagy szervezés 

várhatóan csökkenti az érintett területen belül a szolgáltatásokhoz történő hozzáférésben 

megnyilvánuló egyenlőtlenségeket. A kistérségi szemléletű szervezés és a többlettámogatások 

következtében a periférikus településeken is javulhat a szolgáltatások kiépítettsége, 

elérhetősége.” Ugyanakkor a feltételes mód arra utal, hogy a szociálpolitikában mindössze 2-3 

évre visszatekintő többcélú kistérségi társulások valós működésére nagyon kevés 

tapasztalattal hivatkozhatunk. Mégis vannak fontos kapaszkodók az un. modellprogramok 

nyomán, amelyeket a két minisztériumi szakember (Hoffmann – Serafin 2006) kiemel: 

• eleddig az elaprózott településszerkezetű térségek nem tudtak eleget tenni annak a 

mikro-térségi társulási követelménynek, amely szerint legalább 3000 fős lakosság 

lefedése volt szükséges három szolgáltatás integrált biztosításával, ez alig változott, 

pedig a családsegítés és a házi segítségnyújtás esetében a mikro-térségi feladatellátás 

lenne célravezetőbb, 

• a pályázatokból és a normatívák iránti igényekből látható, hogy a kistérségek többsége 

a szociális alapszolgáltatási- és a gyermekjóléti alapellátási feladatokat szervezte meg, 

azaz a meglévő hiányokat pótolta, illetve összehangolta a két ellátórendszer 

működését, 

                                                 
13 Alkotmány 44/A. §, 1990. évi LXV. Törvény (Ötv.) II. fejezet, A helyi önkormányzatok társulásairól és 
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. Törvény (Ttv.) 7-8-9-10 és 16. §, 65/2004. (IV.15) 
Kormányrendelet a többcélú kistérségi társulások támogatásáról, a Magyar Köztársaság 2005. évi 
költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. Törvény, a normatív működési támogatásról valamint a többcélú 
kistérségi társulások megalakulásának 2005. évi ösztönzéséről szóló 5/2005. (I.19.) és 36/2005. (III.1.) 
Kormányrendeletek, a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. Törvény 8. mell. V. 
fejezet. 
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• a kistérségi feladatok ellátását „csupán” a gesztor település aktivitásával, 

infrastruktúrájának fejlesztésével, és mobil szolgáltatásokkal lehetett megoldani 

(gépkocsi, kerékpár, kismotor), 

• továbbra is nehéz a jogszabályok által előírt megfelelő számú és szakképzettségű 

szakember biztosítása, még megosztott feladat- illetve terület esetén is, 

• a kezdeti szabályozási hiátus miatt több addig jól működő együttműködés szakadt meg 

önkormányzatok, civil szervezetek és egyházi szervezetek között, ezekért az amúgy is 

mostoha sorsú szociális szolgáltatások szempontjából igen nagy kár, s bár 2005-ben 

tisztázódott a helyzet (szerződéses együttműködések), ez valószínűleg nem fogja 

pótolni az elveszett kooperációkat, 

• változatlanok a kistérségen belüli egyenlőtlenségek, azaz más-más problémákkal és 

adottságokkal rendelkező települések eltérő érdekeit nehéz összeegyeztetni, nem 

beszélve a financiális források különbözőségéről, és azokról a konfliktusos, személyes 

érdekeket előtérbe helyező helyi és helyközi viszonyulásokról, amelyek áthatják 

hétköznapjainkat, meghosszabbítva a tárgyalásos konszenzus folyamatát, 

• a 2005-ös évben több társulás is normatíva visszafizetésre kényszerült, mert a 

pontatlan és hiányos adatok alapján tervezte meg szolgáltatását, ami a 

pénzfelhasználás után derült csak ki. 

 

Ide kívánkozó, és a kistérségi tervezés módszertanához tartozó téma a szükségletek mérése és 

azonosítása. Az értekezés szükséglet-centrikus személete a szükségletnek, mint egyik 

tervezési tényezőnek a vizsgálatában mutatkozik meg, abban, hogy milyen adatok, ismeretek 

birtokában készülnek el a többcélú kistérségi társulás alapításához szükséges 

helyzetelemzések, és ezek felfoghatóak-e a szükségletek megfogalmazásaiként vagy „csupán” 

a Szociális törvény által generált szükségletekre alapoznak a kistérségek, amikor létrehoznak 

szolgáltatásokat? Kissé naiv kérdésemre sejtem ugyan a választ, mégis érdekel, hogy milyen 

konkrét adatokból vonnak le döntéshozók szükségletorientáltnak hitt következtetéseket, és 

vannak-e modellértékű kezdeményezések ezen a téren? Célom az, hogy ezekkel vagy ezek 

hiányában létrehozzunk egy, a rurális terekben értelmezhető és használható szociális 

szolgáltatástervezési modellt. Nem beszélhetünk addig az életminőség széles körű javításáról 

vagy annak szándékáról, amíg nem célzott társadalmi csoportoknak hozunk létre célzott 

szolgáltatásokat. Különösen nem, ha figyelmen kívül hagyjuk az életminőséget befolyásoló 

szolgáltatásszervezési szempontokat: 
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• mint együttműködés, azaz kistérségi szemlélet a különböző települési aktorok között,  

• integráció, azaz hatékonyabb és színvonalasabb ellátások kialakítása,  

• átláthatóság, azaz elérhető, informált, akadálymentes, arculattal rendelkező 

szolgáltatások,  

• vagy szakmai minőség és fenntartható szolgáltatások, természetesen a különböző 

területi szinteknek megfelelően (településen, mikro-térségben, kistérségben, 

megyében, régióban). 

 

5. számú ábra: A halmozott körforgás okozati elve 

 
Forrás: Drudy, P.J. (1989) 

 

Az 5. számú ábra üzenete az egymásba kapcsolódó okok és okozatok láncolata, amely 

bármely nemzet bármely társadalmára általában igaz lehet, ha bármelyik tényező a társadalmi 

egyensúlyi helyzetből elmozdul. Ez tehát nem csak a szociálpolitikai ellátás rendszerére 

vonatkoztatható. Ha szociálpolitikai szempontból gondoljuk át ezt a körforgást, azonnal 

hiányérzetünk támad, éppen a szolgáltatások iránti kereslet vonatkozásában. A szociális 

szolgáltatások - esetünkben a szociális alapszolgáltatások - iránti kereslet alakulása ebben az 

okozati összefüggésben összetetten értelmezhető, hiszen egyrészt a kereslet nem vagy nem 

csak a népesség számától függ. Visszautalva a már megfogalmazottakra, miszerint a 

lakosságszámhoz igazított szociális szolgáltatási kötelezettség nem lehet azonos a valós és 

mért szükségletekre épülő szolgáltatási kötelezettséggel, egyértelművé válhat: nem az 

határozza meg egy település szociális szükségleteit, hogy ott hány fő él, hanem az, hogy az ott 

élőknek milyen szükségleteik vannak. A mennyiségi és minőségi szempont közötti különbség 
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különösen az aprófalvakon és kistelepüléseken csapódik le, hiszen éppen ott hiányoznak 

alapszolgáltatások, ahol azokra a legnagyobb szükség lenne. Másrészt azonban, ha a 

hátrányos helyzetű kistérségeket tekintjük, az elvándorlásból adódó, településen maradó 

kielégítetlen szociális szükségletek mennyisége és minősége is koncentrálódhat, így a 

szociális alapszolgáltatások iránti kereslet nő. 

 

Az egyébként egyre differenciálódó alapszolgáltatási rendszer Magyarországon kilenc 

szolgáltatást tartalmaz14:  

• étkeztetés: napi egyszeri meleg étel,  

• házi segítségnyújtás: az önellátás segítése idősek, fogyatékkal élők számára, 

• családsegítés: családi krízishelyzetek megelőzése, megszüntetése, életvezetési és 

kapcsolati problémák oldása a szociális munka eszközeivel, 

• jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: egyedül élő idős és/vagy tartósan beteg emberek 

diszpécserközponton keresztüli, gyors és szakszerű ellátása, 

• támogató szolgálat: fogyatékkal élő emberek közszolgáltatásokhoz való eljuttatása 

szállítással, személyi segítség, 

• közösségi ellátás: pszichiátriai és szenvedélybetegek közösségbe kapcsolása az önálló 

életvitel megőrzése mellett, 

• utcai szociális munka: elsősorban az utcai életet „választó”, az intézményes ellátást 

elutasító hajléktalan emberek utcai ellátása, élelem és ruha, ügyintézés, folyamatos 

kapcsolattartás és a kigondozás céljával, 

• falu- és tanyagondnoki szolgáltatás: 600 illetve 400 főnél kisebb lélekszámú 

települések egyszemélyes szolgáltatókkal, akik pótolják a fenti alapszolgáltatásokat, 

egy-személyben ételt visznek házhoz, vásárolnak, ügyeket intéznek és szállítanak 

például fogyatékkal élőket vagy iskolásokat is a szolgáltatástól az otthonukig, de ők 

azok, akik családot is segítenek vagy segélykérelmeket továbbítanak, 

• nappali ellátás: idős vagy fogyatékkal élő emberek napközbeni ellátása, étkeztetéstől a 

klubfoglalkozásokig. 

 

Látható, hogy mindegyik alapszolgáltatás a lakókörnyezetben való megtartást, az önálló 

életvitel támogatását, az intézeti elhelyezést preventív módon megelőző szolgáltatás. A falu- 

és tanyagondnoki szolgáltatás az egyetlen lehetőség az aprófalvas településeken élők számára 

                                                 
14 Többszörösen módosított 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról. 
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a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutásra, hiszen a többi alapszolgáltatás már 2000 főnél 

több lelket számláló települési önkormányzatok számára kötelező feladat. A népességszám 

tehát az elfogyó aprófalvak (5-600 fő) esetében a legkritikusabb, a fogyó kistelepülések (500-

2000 fő) esetében kritikus, mert egy személyben pótolni egy egész szociális szolgáltatási 

spektrumot lehetetlen, és mert a hiányzó szolgáltatásokat el kell juttatni a kistelepülésekre is. 

Azt gondolom tehát, hogy számukra valóban nem kínálkozik más alternatíva ma, mint a 

társulásos együttműködés, azaz a szociális szolgáltatások iránti kereslet növekedésével – 

elöregedett, inaktív egyre depressziósabb települések! – kell számolnunk, ahogyan azt a 6. 

számú ábra magyarázza. 

  

    6. számú ábra: Körforgás a szociális alapszolgáltatásokban 

 

            Forrás: Drudy, P.J. (1989) nyomán saját szerkesztés, asz=alapszolgáltatás 
 

Hodosán Róza (2003): Alapellátási kötelezettségek – kistelepülési stratégiák című 

tanulmányát azért tartjuk fontosnak és kutatásunk szempontjából továbbgondolásra 

alkalmasnak, mert integratív szemléletével, az ezredfordulón elkészült szakmapolitikai 

felmérések és reflexiók beemelésével és azok tapasztalatainak kiterjesztésével, az 500 fő alatti 

településekre fókuszáltan vizsgálja meg és elemzi a szociális alapszolgáltatások 

feltételrendszerét, működését és hiányait, minden fontos kapcsolódó jellemzőjét, amely a 

szociális szükségletek modellezése szempontjából alapvető.  
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Két meghatározó szakmai vizsgálatra illetve dokumentumra hivatkozik a szerző, már 

kiindulási alapként. Az egyik „A szociális és gyermekjóléti alapellátások helyzetének 

áttekintése” (2001), a másik a „Szociális ellátási térkép 1997-2000” című elemzés. Ez a két 

elemzés azt tárgyalta, hogy hogyan feleltek meg az önkormányzatok a vonatkozó törvényi 

előírásoknak, szolgáltatási kötelezettségeik tekintetében. Mindkét elemzés summázata szerint 

a törvényi kötelezettségek ellenére hiányosságok, és visszaesések tapasztalhatóak a 

hagyományos alapszolgáltatásokban, főként az étkeztetés és a házi segítségnyújtás terén. 

Növekedés a családsegítésben, a gyermekjóléti szolgáltatásokban és a falu-és tanyagondnoki 

szolgáltatások vonatkozásában látható15. Itt is megjelenik az urbanizációs lejtő abban a 

megfogalmazásban, hogy „a települések létszámcsökkenésével csökken az ellátások 

biztosítottsága, és létezik a településeknek egy olyan köre, amelyik nem, vagy kevésbé tudja 

teljesíteni kötelezettségeit.” (Hodosán 2003:2) A kutatás célja elsősorban16 az volt, hogy a 

helyi közösség hogyan tudja kielégíteni a szociális intézményekkel nem lefedett, de létező 

szociális alapellátási szükségleteket? 30 település három lakosságszám kategóriájában17 (500 

fő alatti, 501-1000 fős és 1001-2000 fős) készült el az elemzés. Nézzük meg ezeknek a 

tapasztalatait sorban ahhoz, hogy reflektálni tudjunk a szükségletek mérésének kérdésére. Az 

500 fő alatti települések összefoglalt jellemzői: 

• elöregedés, 

• alacsony gyermekszám, 

• a tanácsi körzetesítés okán megszűnt intézmények: iskolák, 

• elvándorló fiatalok, 

• megszűnt munkahelyek, visszafordíthatatlannak tűnő láncreakcióban, 

• ezzel párhuzamosan az infrastruktúra fejlődése, ha kisléptékben is, de minden 

településen, 

                                                 
15 Itt ragadom meg az alkalmat Bácskay Andrea (2005) idézett kutatási eredményére való visszautalásra, és 
annak jelzésére, hogy a szociálpolitikai ellátórendszer alapszolgáltatásokat elemző írásai egybecsengenek és 
egymást erősítik. 
16 Az alapellátások teljesítésének minőségét, a lehetőségeket és a hiányok okait, az önkormányzatok 
multidimenzionális problémáit, a települések életkörülményeit is górcső alá vette a felmérés, ebből a számomra 
releváns szükségletekre vonatkozó reflexiókat emeljük ki. Kutatásmódszertanát tekintve is témabarát a felmérés, 
hiszen nem csupán kérdőívvel, hanem a kistelepülések miliőjére, kommunikációs és kapcsolati aspektusaira 
sokkal jobban rezonáló és hatásában is praktikusabb mély-interjúzást használta lehetőség szerint minden 
településen minden olyan települési aktorral, akinek kompetenciája a szolgáltatások tervezése és szervezése terén 
elengedhetetlen. 
17 Megint gyarapodtunk egy szociálpolitikai „vidék-megközelítéssel” a már elemzett népességszám-kategória, 
településnagyság-kategória és most a lakosságszám-kategória formájában.  
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• az önállósodás eufemiztikus érzése megszépíti a jelent, az önálló települési döntések 

és az önálló gazdálkodás a fejletlenséget is átértelmezi a lakosság körében, 

• ezért az önkormányzatok nem keresik a társulásos együttműködési lehetőségeket, még 

akkor sem, ha az önállóság valamely szolgáltatás működtetését veszélyezteti, 

• vezetői agilitás determinációja az infrastruktúra fejlesztésében, emellett települési 

összefogás, pályázati lehetőségek kutatásában, lobbytevékenységben, 

• hiszen az önkormányzati önerő nem elegendő, 

• a földrajzi elhelyezkedés jelentősége a rossz közlekedési helyzettel és elzártsággal 

küzdő falvakban a munkalehetőségek szempontjából is kiemelkedő, 

• mert növeli a munkanélküliséget, a szociális ellátásokra szoruló lakosok számát, 

• az önkormányzati bevételek szinte teljes hányadát a központi költségvetés 

redisztribúciója adja, 

• a helyi saját bevételek elenyészők, aminek következménye a rendkívül szűk mozgástér 

az önként vállalt feladatokban,  

• magas, egyharmad arányú az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került, „önhikis” 

önkormányzatok aránya, azaz fokozott a központi kiegészítés a kötelező feladatok 

ellátásában. 

 

Mint már utaltam rá, a törvény az étkeztetés és a házi segítségnyújtás esetében nem használja 

a lakosságszám-alapú kötelezést, azaz ezeket minden településen biztosítani kellene, a 

tanyagondnoki szolgáltatás esetében 400 főre, míg a falugondnoki szolgáltatás 

vonatkozásában a határt 600 főre teszi. Csak a fenti – saját kutatásomat érintő – 

szolgáltatásokra reflektálok a szociálpolitikai ellátórendszer elemzésekor: 

• a mintába került tíz 500 fő alatti településből 2-ben működik falugondnoki szolgálat, 

• sem étkeztetés, sem házi segítségnyújtás nincsen 4 településen, 

• csak étkeztetés van 2 településen, és  

• étkeztetés és házi segítségnyújtás is működik 4 településen, 

• miközben szociális térkép azaz a valós szükségletek felmérése egyetlen településen 

sem készült, a „jól ismert okok”  miatt: „mindenki ismer mindenkit”. 

 

Általános kutatási tapasztalat a szakdolgozati szintű elemzésekben is a „szubjektív 

ismeretanyagra” (Hodosán 2003:6) való támaszkodás a szükségletek felmérése helyett vagy 

azok elfedésére. Ösztönszerű cselekedet ez és egyben védekezési mechanizmus is: a rövidtávú 
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ellenérdekeltség a finanszírozási nehézségek miatt hosszú távú veszteségeket, irreverzibilis 

folyamatokat generál.  A kutatás hasonlóan rossz  tendenciákat vél felfedezni az 501-1000 fős 

települések vizsgálatakor is, azzal a meglepő megállapítással, hogy ezek „(…) a településeink 

minden tekintetben – gazdaság, infrastruktúra, munkaerőhelyzet – rosszabb képet mutatnak, 

mint a legkisebb települések.” (Hodosán 2003:8), ugyanakkor relatíve több szolgáltatást 

biztosítanak az étkezetés és a házi segítségnyújtás terén (a tízből mindössze 1 településen nem 

elérhető egyik szolgáltatás sem). Meglepőnek tűnő eredmény a következő település-kategória 

típusban (1001-2000 fő) is akad: itt már lényegesen nagyobbak a különbségek az egyes 

települések helyzete, ebből adódóan lehetőségei szempontjából, mert a földrajzi 

elhelyezkedés, a többszörösen hátrányos helyzetű régióban, vagy kistérségben való 

elhelyezkedés a generális kötelezettséget ellehetetleníti.  

 

Vitatkozom a szerzővel abban, hogy jól működő immunrendszer lenne a falu, ahol a 

szubjektív ismeretanyagra lehet támaszkodni a szükségletek beazonosításakor, hiszen a 

közelség, a másikról való tudás nem jár együtt minden esetben a szükségletek jelzésével, vagy 

azok kielégítésével közösségi szinten. Erre jó példa személyes tapasztalatom Répceszemere 

községet illetően, ahol a maga természetességében azért is látták indokoltnak a falugondnoki 

szolgáltatás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás társulásos együttműködésben való 

megszervezését, mert az elöregedő szomszédság az elvándorló fiatalságot nem tudta pótolni a 

közösségi figyelem és segítségnyújtás terén. Ahol ugyanis idős, önellátásukban maguk is 

segítségre szoruló emberek laknak egymás mellett utcaszám, nem lehet elvárni az ismertség-

alapú szükségletkielégítést. Kiengesztel a szerző akkor, amikor tanulmánya végén jelzi: 

kiszolgáltatottá válik a közösség saját ítéleteinek és korlátainak, ha csak a szubjektivitásra 

támaszkodik az objektív ellátórendszer működtetése helyett. (Hodosán 2003) Mindezek 

alapján fokozottan érthetek egyet Bugarszky Zsolttal (2004:109) abban, hogy „A magyar 

közigazgatás sajátos struktúrája miatt megítélésem szerint a szociális szféra, és azon belül a 

szociális szolgáltatások a központi kormányzat és az önkormányzatok sajátos konfliktusának 

áldozatává vált.” Nagyon szigorú megint csak a gondolat, amit a szerző közvetít: az 

átláthatatlan szabályozáshoz, forráselosztáshoz és szankciónélküliséghez „valóságos érdekek 

fűződnek” (Bugarszky id. mű). Valósággal pesszimista a tanulmány befejezése azzal, hogy a 

kétségbeejtően lassú kiépülési folyamatok valódi politikai akarat és hazai befektetések nélkül 

az uniós forrásokkal együtt sem fognak soha.
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4.1.7. Egyetértések és egyet nem értések a vidékről alkotott képekkel és a 

vidékfejlesztéssel kapcsolatos akciókkal, hatékonyság és annak mérése 

Egyetértek Kovács Katalin szigorú reflexióival17, de vitatkozok Ficsor Ádámmal amikor azt 

állítja, hogy a kormányzatnak eltökélt szándéka, hogy segítse, kimozdítsa a falusi térségeket a 

gazdasági, szociális, szolgáltatási depresszióból (Ficsor 2007:15). Valóban vannak törekvések 

például a kiemelten kezelt és támogatott 33 leghátrányosabb helyzetű kistérség 

vonatkozásában, a „Nem mondunk le senkiről!” jelmondatú programban, csak az keseríti meg 

ezen kistérségek szájízét és a szociális szakmában dolgozók tenni akarását, hogy a végső 

döntések mindig politikai döntések, amelyek sokszor a jó szándékú rombolást erősítik. Azért, 

mert nem a tudomány- illetve szakterület tudásai mentén felépített közép-, vagy hosszú távú, 

hanem a finanszírozásnak végletekig alárendelt rövid távú beavatkozásokat preferálják. 

Mindaddig, amíg alapvető problémákat nem oldunk meg - szétaprózott önkormányzati 

struktúra, toldozott-foltozott kistérségi együttműködések, látszatmegoldások, strukturális 

forrás allokációs problémák, stb. -, addig csak kommunikációs fordulattá silányulnak a 

legjobb akaratok is, és a szándék szándék marad.  

 

Egyetértek viszont a szerzővel az „elesett falu és erős falu” terminológiájának beemelésében, 

különösen abban a meglátásában, hogy probléma-centrikusan közelíti azokat: 

munkanélküliség, elöregedő korszerkezet, alulképzettség és a szolgáltatások hiánya versus 

minőségi élelmiszerellátás, természetközeli táj, népi hagyományok, magasabb életminőség 

vonatkozásában, bár nyilván erős faluvá a jó földrajzi – gazdasági - társadalmi alapok mentén 

fejlesztett település válhat, és az erős falu szolgáltatási struktúrája sem feltétlenül 

szükségletorientált. Az üzenet azonban fontos: az elesett, öröklött hátrányokkal küzdő falvak 

öröklött és továbbörökített problémahalmazokat jelentenek, fejlesztésük, szolgáltatásokhoz 

való hozzáférésük javítása elemi össztársadalmi érdek. 

 

Vásáry Viktória tanulmányában éppen ezeknek a rurális diszparitásoknak a határozott 

növekedését emeli ki és ezzel párhuzamosan a multifunkcionalitásra épülő rurális 

szolgáltatások iránti igénynövekedést (Vásáry 2007:157). Az integrált vidékfejlesztés kapcsán 

a mezőgazdasági központú megközelítést felváltó térségi alapú megközelítést preferálja a 

versenyképesség javításával, a helyi sajátosságok kompetitív előnnyé változtatásával, bár 

                                                 
17 A szerző a vidékpolitikusok jó szándékú elmélkedéséről, a kiüresedő, elhagyott vidék rémképéről, a falvak 
kilátástalan szegénységéről, a „társadalom alatti” létbe süllyedt emberekről, szegénytelepekről ír, bár nem állítja 
azt, hogy ez lenne a magyar vidék. Állítja viszont azt, hogy a gettósodó falvak korábbi mozaikszerűsége mára a 
szegények által lakott települések kompakt övezeteivé váltak. (Kovács 2007/b:57) 
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hozzáteszi, hogy ez az új megközelítés még nem párosul a vidékpolitika erőforrásainak 

reallokációjával. Tekintettel arra, hogy az integrált vidékfejlesztési programok még kezdeti 

stádiumban vannak, nehéz mérhetővé tenni az egyes politikák hatékonyságát. A mérhetőséget 

indikátorokkal biztosíthatjuk, amelyek meghatározása nagyon nehéz feladat. A 

szociálpolitikai ellátórendszer hatékonyságának mérhetősége jelenleg nem megoldott, már 

csak azért sem, mert nincsenek megbízható, folytonosságot adó adatok az alapszolgáltatások 

hatékonysága tekintetében. Az adathiány alapvetően határozza meg egy rendszer 

működésének monitorozását és evaluációját, s a szükségletek esetében sem tudok – a 

célcsoport létszáma és az ellátottak száma alapján képzett szükséglet-indexen kívül - olyan 

indikátorokról, amelyek generálisan használandóak lennének a szociális alapszolgáltatások 

tervezése előtt. Vannak fel-felbukkanó késztetések és források, adatkezdemények a 

szükségletek meghatározására és mérésére, de rendszerben nem kapcsolódnak egymáshoz.  

 

Szombathelyi Szilvia a szociális ellátások hatékonysági vizsgálatának dilemmáiról 

gondolkodik, és ehhez megfogalmazza a szociálpolitika egyik sajátos megközelítését is: „A 

szociálpolitika bizonyos társadalmi jelenségek megoldására kialakított elvi álláspontokat, 

szabályozást és ezeknek megfelelő gyakorlati intézkedéseket jelent, (…) a működési 

feltételeket vagy az állam biztosítja az állampolgárok adójából, vagy az adott közösség 

különít el erre saját forrásaiból (ezen adományokat vagy az önkéntes munkát értjük). Ennek 

felismerése váltotta ki azt a (különösen) kormányzati részről érzékelhető törekvést, hogy a 

különböző szociális szolgáltatások gyakorlatát egybevessék az általuk elért eredményekkel.” 

(Szombathelyi 2003:18). A szerzővel egyetértve mondhatom, hogy nagy az ellenállás az ilyen 

vizsgálatokkal szemben, mert nem „csak” a fogalmi tisztázatlanságok és a kutatás-

módszertani problémák nehezítik meg azokat, hanem az alapvető kommunikációs hiátusok a 

szolgáltatók és a döntéshozók között. Valóban, a szociálpolitikai ellátórendszer hatásossága és 

hatékonysága alapvető kérdés: a hatásosság elsősorban azt jelenti, hogy eljut-e a 

rászorulókhoz az ellátás és/vagy szolgáltatás18, a hatékonyság pedig azt, hogy minden 

rászorulóhoz eljut-e? A hatékonyság és annak mérése a már említett evaluáció kifejezésében 

ragadható meg: az ellátás eredményeinek okaira való rávilágítás formájában, az ellátás 

kialakításakor megfogalmazott célok és elvárások összevetése a tényleges eredményekkel 

(Szombathelyi 2003:18).  

                                                 
18 Szociálpolitikai értelemben az ellátás kifejezés elsősorban a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és 
természetbeni ellátásokat jelenti, és nem tartalmazza a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokat és 
szakosított ellátásokat. Ezeket a szolgáltatás fogalmával azonosítjuk. Az ellátórendszer fogalma tartalmazza 
viszont az ellátások és szolgáltatások együttesét. 
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Különösen nehéz az eredmény megragadása is, hiszen az ellátórendszer rendkívül széttagolt, 

összetett, sokszínű, beavatkozása időben rövid vagy hosszú távú, ami nem teszi lehetővé az 

egyes ellátási és szolgáltatási formák kapcsolatának, egymásra való hatásának, és így 

költségvonzatának mérését sem. Különösen fontos kérdés lehetne ez az aprófalvas területek 

ellátórendszerének vizsgálatában, ám ebben az esetben is „csak” az igénybevevőket és a 

szolgáltatásokhoz való hozzáférésüket feltérképező vizsgálatokig jutunk el. Ezek nagyon 

fontosak, főként a fejlesztések tekintetében, de nem elegendőek a hatékonyság megítélésében, 

mert könnyen juthatunk arra a közhelyes megállapításra, miszerint ha egy szolgáltatás 

hiányzik, eleve nem elérhető egy településen, akkor az egész ellátórendszer hatékonysága 

nulla. Bonyolult kérdés tehát a process-, output vagy outcome evaluáció kérdése, nem célja a 

dolgozatnak részletes tárgyalása, mert nem tárgya a kutatásnak a szociális alapszolgáltatások 

hatékonyságának vizsgálata rurális térségekben, viszont kapcsolódó kérdésköre a 

szükségletorientált szolgáltatástervezésnek, ezért mindenképpen megemlítendő. 

 

4.1.8. Összefoglalás, a szociálpolitikai ellátórendszer működése és hiányai aprófalvas 

térségekben, szükségletek és mérésük nehézségei 

Szakmaiságában elfogulatlan és involvációjában és érdekeltségében gyengébb, a helyzetet 

kívülről látó és nem belülről megélő forrást kerestem a szociális alapszolgáltatások 

működésének összefoglalójához támogatásként. Az Állami Számvevőszék19 2007 nyarán 

készítette el jelentését az önkormányzatok szociális alapszolgáltatási tevékenységének 

ellenőrzéséről. Összegző megállapításai lényeglátóak és egyben jó alapot adnak a helyzet 

megváltoztatásának elindításához.  

Ezek szerint: 

• a szociális alapszolgáltatások intézményrendszerének kialakításakor, 1993-ban nem 

készültek lakossági szükségletfelmérések, és az ellátások átalakítására nem készült 

sem rövid, sem hosszú távú koncepció; 

• nincsen naprakész nyilvántartási rendszer, amely követhető adatokkal támasztaná alá 

a működő szolgáltatások típusait, az ellátottak számát és az egyes szolgáltatások iránti 

szükségleteket; 

                                                 
19 Berényi – Huberné Kuncsik – Valu (2007) 
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• az, hogy az étkeztetést és házi segítségnyújtást lakosságszámtól független kötelező 

alapszolgáltatásként határozták meg nem járt együtt az önkormányzatok teherbíró 

képességének figyelembevételével és a valós lakossági szükségletek mérésével; 

• a számos alapszolgáltatás miatt az ellátórendszer szétaprózódott és annak 

szabályozása túl bonyolult; 

• a 15 éve hatályban lévő Szociális törvény 49 alkalommal módosult20,  

• az állandó módosítások ellentmondásos jogszabályi környezetet eredményeztek; 

• miután nincsenek meghatározva a szolgáltatások minimális ellátottsági mutatói, az 

önkormányzatok igen heterogén mennyiségű és minőségű szolgáltatásokat 

működtetnek; 

• nem biztosított valamennyi településen a szolgáltatások célzottsága, az igazságosság 

és az esélyegyenlőség elve sérül; 

• az ellátórendszer nem átlátható, és ugyan vannak törekvések a kommunikáció szintjén 

a költséghatékonyság és gazdaságosság követelményének teljesítésére, nincsenek 

ilyen irányú minisztériumi vizsgálatok; 

• nőtt a települési egyenlőtlenség, az ellátási hiátusok éppen azokat a településeket 

érintik, ahol a legnagyobb szükség lenne rájuk; 

• torz a rendszer, mert miközben leírja az alapszolgáltatások és szakosított ellátások 

egymásra épülésének elvét, éppen ennek a folyamatnak az ellenében működik: a 

hiányzó alapszolgáltatások a szakellátások felé tolják el a szükségleteket abszolút 

nem preventív, hanem korrektív módon, így az önellátásra épülő alapszolgáltatási 

rendszer elve önmagát semmisíti meg; 

• a lakosságszámhoz, feladatmutatóhoz kötött támogatási rendszer egyensúlytalanságot 

okoz a finanszírozásban, a szükségletek koordinációja nélkül befogadott szükségletek 

többletkiadásokat okoznak; 

• a normatívához való hozzájutás okozott néhol kapacitásnövekedést, de ez korlátlanná 

tette a kapacitásokat; 

• nem készültek elemzések arra vonatkozóan, hogy a társulásos feladatellátás ösztönző 

támogatásai hogyan hatottak a szolgáltatások mennyiségére és minőségére21; 

                                                 
20 az „Új szociális törvénykezésről” jószerével semmit sem tud a szakma szemben a 2003-ban életrehívott 

SZOLID-programmal, amelynek működése széles társadalmi és szakmai nyilvánosságot kapott és amelyről 

bővebben Krémer-Hoffmann (2005) tájékozódhatunk. 
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• a 2001 óta működő kistérségi szociális felzárkóztatási programok a hátrányos 

helyzetű kistérségek fejlesztésére nem járt érdemi eredménnyel, mert a fejlesztési 

projektek nem igazodtak a Szociális törvény szolgáltatásinak biztosításához, illetve 

hiányoznak azok a mutatók, amelyek mentén értékelést lehetne végezni; 

• a normatíva 2004-ben 66,6, 2005-ben 64,4%-át fedezte a szociális szolgáltatások 

működtetésének, önkormányzati forrásokra minden évben szükség volt, ezek azonban 

csak 8-8,6%-át biztosították a kiadásoknak, tehát a forráshiány mindkét évben 

egyértelmű volt; 

• az étkeztetést az egyik legfontosabb szociális alapszolgáltatásként említi a jelentés, 

amely 2001-től évente több mint 100.000 ember számára elérhető, az adatok szerint 

az étkeztetésben részesülők száma emelkedik, évente 10%-kal, 2005-ben 3956-an 

étkeztek a vizsgált 333 település 335.069 fős népességéből, így megvalósult az a 

jogalkotói szándék, amely a kistelepüléseken többen részesüljenek a 

szolgáltatásban22, 

• a házi segítségnyújtásban részesülők száma 2004-ről 2005-re 17,6%-kal emelkedett, 

sőt, a tízezer 60 éven felüli lakosra jutó ellátottak száma az 1000 fő alatti 

településeken az országos átlagot meghaladó, mert a fiatalok elköltözése miatt az 

idősödő népesség nagyobb arányban igényli ezt a szolgáltatást23; 

• a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás társulásos támogatása ösztönzi az 

önkormányzatok együttműködését, mert saját forrásokat nem kell mozgósítani a 

szolgáltatás megszervezéséhez; 

• a többcélú kistérségi társulások megjelenésével az önkormányzatok feladatellátása 

átalakult, általuk növekszik a hiányzó szolgáltatások megszervezése. 

 

Az ÁSZ javasolja a szociális alapszolgáltatások iránti igények és szükségletek felmérésének 

bevezetését, a meglévő statisztikai adatbázisok tartalmának felülvizsgálatát és a Szociális 

                                                                                                                                                         
21 Tekintettel arra, hogy a többcélú kistérségi társulásokról szóló törvény csak 2004-ben lépett hatályba nem 
várhatunk kidolgozott hatékonyság-vizsgálatokat, hiszen láttuk (Szombathelyi 2003), hogy ez nem könnyű és 
számos dilemmát vet fel. 
22 Mindjárt fel kell erősítenem a citált kutatások (Bácskay, Hodosán, Papházi) és a Jelentés ellentmondását az 
étkeztetés vonatkozásában, hiszen előbbiek szolgáltatási csökkenést utóbbi évi 10%-os növekedést mond, 
hovatovább kiemeli a kistelepülések hozzáférési egyenlőtlenségének csökkenését is. Ezzel a paradoxonnal „nem 
tudok mit kezdeni”, hiszen mindegyik állítás kutatási eredményekre alapozott. 
23 A tendencia a növekedésben itt még nagyobb, amely megint ellentmond a szakmai kutatási eredményeknek 
akkor is, ha azok kisebb mintán vizsgálódtak, mint az ÁSZ. Ugyanakkor megerősít ez a következtetés abban, 
hogy a helyben maradó idősek fokozottabban szorulnak rá a házi segítségnyújtásra.  
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törvény módosítását annak érdekében, hogy a szociális alapszolgáltatások minden településen 

elérhetőek legyenek (ÁSZ Jelentés:17).  

 

A tudomány semlegessége megköveteli a fenti vizsgálati eredmények elfogadását, hiszen 

lehetőséget adtak arra, hogy a témában elfogult, szakmai szempontból érintett kutatásokkal és 

azok eredményeivel párhuzamba állítsuk, megállapításaikat ütköztessük. Nem kevés reflexiót 

adtak ezek a tudások a szociális szükségletek vizsgálatához, a jelen helyzet 

megváltoztatásának elindításához.  

 

Mindenképpen elmondható végül, hogy az idézett szakirodalmak inkább alátámasztják a 

kutatás problematikáját: azaz a szociális szolgáltatástervezés modellezésére most különösen 

szükség van. Ennek térbeli vetülete: a rurális térségek szolgáltatási egyenlőtlenségének 

nagyfokú ténye miatt - a szociálpolitikában aprófalvas térségként vagy településként definiált 

közegben - fokozott szakmai, igénybevevői érdek, és méltán teheti érdekeltté az 

önkormányzatokat annak használatában. 

 

Kisebb elfogultságunkat nem tudjuk és nem is akarjuk tagadni, amikor Ferge Zsuzsa 

gondolatával zárjuk az első elméleti fejezetet: 

 

„A fizikai életesélyek egyenlőtlensége ma azt jelenti, hogy a társadalmi és települési 

hierarchia, a hatalmi helyzet, a végzett munka jellege, a pénz és a kulturáltság 

nagymértékben meghatározzák, hogy ki hány évet él, mennyire beteg vagy egészséges, 

mennyire kellemes körülmények között él, azaz hogyan lakik, eszik, alszik. Ezt a 

meghatározást ma is érvényesnek tartom.” (Ferge 1989 idézi Ferge 2005) 

 

4.2. Többcélú kistérségi társulásos együttműködések szabályozása: önkormányzati 

rendszer, önkormányzati szociálpolitika, finanszírozással írányított szolgáltatásszervezés 

4.2.1. A kistérségi szint kialakulása az 1990-es évek területfejlesztési folyamatában és 

fejlődése a 2004. évi CVII. törvényig 

„Magyarországon a rendszerváltás nyomán bekövetkezett talán legjelentősebb változást az 

önkormányzati rendszer bevezetése eredményezte nem csak a helyi társadalmak életében és a 

helyi politikai viszonyokban, hanem magában a hatalmi szerkezetben is. A hazai politikai, 

tudományos gondolkodásban és közjogilag egyaránt elfogadottá vált a lokalizmus, mint 

társadalom illetve államszerveződési elv, térnyerése azonban hosszú és ellentmondásos 
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folyamatnak ígérkezik, noha érvényesülésének látszólag elhárultak az ideológiai, politikai 

akadályai. A regionalizmus hazai jelenségei és perspektívái pedig még bizonytalanabbak.” 

(Pálné Kovács 1997:17). E fenti hosszabbnak tűnő idézet mondja el a legrövidebben azokat a 

rendszerváltás óta az önkormányzati rendszert érintő és meghatározó jellemzőket, amelyek 

ma is a rendszer működésének legfontosabb elemzési szempontjait jelentik.  

 

A lokalizmus megjelenése az államszerveződési elvben a települési önállóságot, a helyi 

érdekek mentén kialakuló döntéseket, a szabadságfok kiszélesedését, röviden a települési 

önrendelkezést hozta magával. Azzal, hogy a helyi önkormányzatok száma majdnem 

megkétszereződött a helyi tanácsokhoz képest, a helyi társadalmak kerültek a döntések 

középpontjába. Sokszor és sokat vitatott kérdés, hogy mindez eredményezte-e a helyi 

demokrácia valós kiterjesztését vagy az igazsághoz közelebb esik az a nézet, amely szerint 

minél elaprózottabb az önkormányzati rendszer, annál inkább érvényesül a központi 

kormányzat recentralizációs törekvése? Miután a központi hatalom helyi szintre delegálta a 

feladatok garmadáját, gondolhatnánk, hogy a decentralizáció valóban megvalósult. Éppen 

ellenkezőleg. A települési önkormányzatok és az állam közötti távolság szinte megszűnik 

létezni a középszintű igazgatási szint „hiányában” és a finanszírozási kiszolgáltatottság miatt. 

A „Megy-e a megye?” kérdése ma még a gyakorlat számára megválaszolatlan, annyi 

bizonyos, hogy ez az igazgatási szint korábbi jogosítványait szinte teljesen elveszítve, 

jószerével csak intézményfenntartói minőségében szolgálja a magyar közigazgatást. A 

regionális szociális közigazgatási szint kiépületlen, intézményei, szervezetei hiányosak és az 

együttműködés nehézsége itt is „adottság”, inkább az ellenőrző habitus a jellemző. Amikor 

Pálné Kovács Ilona fenti írásában bő tíz évvel ezelőtt azt fogalmazta meg, hogy nem 

mutatkozik határozott politikai szándék a hatalom területi decentralizálására, akkor azt is 

elmondhatjuk, hogy ez szándék regionális szinten napjainkban sem mutatkozik.  

 

2008-ban a regionális politika alapvető dilemmája a kiegyenlítés és/vagy a különbségek 

kezelése. Williamson 1965-ös hipotézise a regionális különbségek vonatkozásában ma is 

aktuális: a fordított U-alakú görbe a fejlett és fejletlen országok alacsony regionális 

különbségeit, míg a közepesen fejlett országok magas regionális különbségeit mutatja. Ez 

utóbbi összefüggés jellemző Magyarországra, ahol nagyok a régiók közötti különbségek, 

nagyon lassú a kiegyenlítődés és csak bonyolult hatásmechanizmusokkal lehet eredményeket, 

változást elérni (Rechnitzer 2008). A megosztott és változó jogosítványokkal küzdő regionális 

intézmények gyengék, forráshiányosak és a kompetenciájuk minimális. A gazdaságpolitika az 
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elmaradott térségeket erőltetetten és átláthatatlanul támogatta, aminek nem is lehetett 

eredménye más, mint a regionális kohézió gyengülése. Ma a lemaradók tartósan maradnak le, 

és a regionális egyenlőtlenségek az őket kialakító és fenntartó feltételek miatt időtállóak. A 

régiókon belüli egyenlőtlenségek azt jelentik, hogy a politikai döntéssel létrehozott tervezési-

stratégiai régiók nagyon eltérő fejlettségű gazdasági-társadalmi területi egységekből állnak, 

így lehet az, hogy „az ország a régióban megismétlődik” (Rechnitzer 2008).  

 

Ha – mint arra már többször rámutattam – sem a települési önkormányzatok, sem a megyék, 

sem pedig a regionális intézmények nem kompetensek – sajátosan rájuk jellemző problémák 

miatt – a területi-települési igazgatási szint képviseletére, vajon lehet-e olyan közigazgatási 

kompetenciát találni, amelyik kellőképpen közel van a lokalitás elvén a helyi közösséghez, és 

kiküszöböli a tőle eltérő közigazgatási szintek hátrányait is?  

 

„(…) a 90-es évek elejétől szinte az atomizációval egy időben teljesen önkéntes alapon indult 

el a kistérségi szerveződés, amely alulról, a település-önkormányzati szintről építkezett. Tehát 

a településhálózati térben egy időben egymással ellentétesen zajlott le egy dezintegrációs és 

egy integrációs folyamat. (…) A polgármesterek látva és érezve a kistelepülések 

önkormányzatainak érdekképviseleti és érdekérvényesítési nehézségeit, valamint az 

infrastruktúra-fejlesztés területén szükséges beruházások összehangolását, az összefogás jelei 

mutatkoztak.” (Szörényiné Kukorelli 2002:14).  A kistérségi szint megjelenésének és 

artikulálódásának állomásai röviden a következők voltak: 

• a kilencvenes évek elején a feladatorientált kistérségi szerveződések domináltak, 

kiváltképpen az infrastruktúra kiépítésére (szennyvíz-csatorna, gázhálózatok, telefon) 

szerződtek együttműködési megállapodásokkal, ám ezek relatíve tiszavirág-életűek 

voltak, a feladat elvégzése oka-fogyottá tette a szerződést; 

• a közműtársulásokkal párhuzamosan már a komplex területfejlesztési társulások is 

megjelentek, ezek működését törvény nem szabta meg, ennek megfelelően heterogén 

formában és névvel jelölték magukat (pl. Cserehát Településszövetség, Vas megyei 

Elmaradott Térség Önkormányzatainak Szövetsége, stb.); 

• ezek az első szövetségek próbáltak szakítani a rendszerváltás előtti kényszer-

kötődésekkel és a város-falu közötti kapcsolatokat minimalizálni, ugyanakkor nagyon 

erősen kötődtek a természetföldrajzi vagy néprajzi kistájhoz, de elkülönültek a 

körzetközpontjuktól is, ezért lehettek az alulról építkezés példái; 
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• a városkörnyék beosztáshoz hasonlóan 1994-ben a KSH elkészítette a statisztikai 

kistérségek (ekkor 138) lehatárolását, az ott élők tudta nélkül, tehát felülről; 

• 1996-ban ezeket a körzeteket a várossá nyilvánítási boomot követően felülvizsgálták, s 

számuk 150-re gyarapodott; 

• fontos tanulsága lett ennek a folyamatnak az, hogy a hiányzó szervezeti háttér és 

apparátus a célok elérését megakadályozza, és az, hogy a pénzügyi források 

elengedhetetlenül fontosak a tagönkormányzatok forráshiányos helyzetének enyhítése 

miatt, a pályázati lehetőségeket pedig nem lehet elszalasztani, mert azok generálják a 

kistérségi szerveződéseket; 

• főként a PHARE játszott nagy szerepet a kistérségi szerveződések 

intézményesülésében, jövőkép-fogalmazásában, program-alkotásában, ahol a 

kistérségek alulról szerveződhettek, helyi döntéseket hozhattak és együttműködhettek 

a partnerség elvén, mozgósítva saját forrásaikat; 

• 1995-96-ban régiók még nem léteztek, a kistérségek törvényi szabályozása váratott 

magára,  

• egészen 1996-ig, amikor megszületett a XXI. törvény a területfejlesztésről és 

területrendezésről. Ez a jogszabály írja le először a kistérség fogalmát, de nem írja 

mellé az intézményrendszert és finanszírozást sem, tehát nem jelenhetett meg a 

kistérség a területfejlesztés egyik szintjeként. Ugyanakkor megfogalmazta a 

„területfejlesztési önkormányzati társulás” formát, ami a korábbi szabályozatlanul 

létrejött társulási formákat legalizálta, de választás elé állította őket: vagy elköszönnek 

non-profit illetve profitorientált társaiktól, vagy nem indulhatnak pályázatokon. A 

törvény olyan sok lényeges változást indukált, hogy az egyik legfontosabb állomása 

lett a kistérségi szerveződéseknek: felgyorsította a szerveződéseket, összefogásra 

sarkallta a települési önkormányzatokat, de nem használt egységes térkategóriát 

(kistérség vs. önkormányzati területfejlesztési társulás) ezzel párhuzamos 

szerveződéseket indukált, és közben a társulás nem volt kötelező; 

• 1999-ben módosították a törvényt, a kistérség fogalom kissé megváltozott: a 

területfejlesztési döntésekben meghatározott kompetencia csökkent, valamint újabb 

funkciókra készültek a kistérségek: a SAPARD programon keresztül a vidékfejlesztés 

lett a fő célkitűzésük; 

• 2002-ben háromféle kistérség-típusról beszélhettünk: „KSH kistérség” – tervezési- 

statisztikai kistérség; önkormányzati területfejlesztési társulás; vidékfejlesztési 
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kistérség, s joggal tehettük fel a kérdést: vajon a területfejlesztés vagy a  

vidékfejlesztés kistérségi szerveződési formái fogják a szociálpolitikában oly’ fontos 

szolgáltatástervezés és szervezés feladatait megvalósítani? (Szörényiné Kukorelli 

2002) 

 

A válaszra 2004-ig kellett várnunk. A többcélú kistérségi társulásos együttműködést 

szabályozó törvény szociálpolitikai szempontú értelmezése előtt foglakozzunk a kistérség-

fogalommal a kutatási téma tárgykörében. 

 

4.2.2. A kistérség szociálpolitikai értelmezése 

Bekényi és társai (2004) szerint, mint minden kifejezés és fogalom, a kistérség is sokféle 

értelmezésben használatos, így érthetünk alatta: 

• meghatározott közigazgatási illetékességi területet, 

• jegyzői illetékességi területet, mint igazgatási kistérséget, 

• egyes állami szervek működési területét, 

• különböző szférák (oktatás, egészségügy, szociális ellátások, stb.) ellátási körzetét, 

• területfejlesztési önkormányzati társulások működési területét, 

• vagy a területfejlesztés NUTS 4 szintű, legkisebb egységét. 

 

Varga (2006) még szélesebb körű értelmezését adja a kistérség fogalomnak, amely valóban 

összetett fogalom-analízist tesz lehetővé és beemeli a szociálpolitika számára fontos 

jellemzőket is. Itt megjelenik a kistérség, mint: 

• természeti és ökológiai tér, azaz kistáj, 

• lokális társadalmi tér, egyfajta civiltér, amely strukturált közösségi tér, 

• lokális közösségi tudat, helyi identitás-tér, 

• gazdasági tér, több típusú gazdasági tér (poszt-feudális, poszt-szocialista, korai és 

jelenlegi kapitalista, pénz és/vagy tudásgazdasági tér), 

• lokális információs és kommunikációs tér, azaz tulajdonképpen tudástér és 

tudásközvetítő tér is, 

• kistérségi önkormányzati és közigazgatási tér, települések szövetsége egyben lokális 

döntési tér, 

• történeti tér, hagyomány tér, azaz van múltja, jelene és jövője, 
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• integrált tervezési és fejlesztési tér, amely a társadalmi élet minden területét érinti 

(egészségügyet, kultúrát, oktatást, gazdaságot, foglalkoztatást, stb., és természetesen a 

szociális területet is – kiegészítés tőlünk), 

• cselekvési tér, amely térben az egyes cselekvők erősítik vagy gyengítik egymást, vagy 

éppen várakozva cselekszenek, de ekkor is befolyásolják a környezetükben lévők 

cselekedeteit, 

• technológiai tér, azaz versenyképességi tér is, mert a technológia, az infrastruktúra és 

az infokommunikáció fejlettségi szintje jellemzi, 

• összefoglalóan „életminőség tér, életesélyeket csökkentő és/vagy növelő téralakulat.” 

 

Szörényiné Kukorelli Irén (2006) megkülönbözteti a kistérség és a kistérségi szerveződés 

fogalmát. Szerinte a kistérség új fogalomként: 

• a területfejlesztés szakszava lett,  

• földrajzi térkategória,  

• tervezés és fejlesztési területi egység, 

• kistérségnek nevezhetünk egy olyan területi egységet, ahol a településkör történelmi, 

kulturális gyökereinek, társadalmi-, természeti-, gazdasági adottságainak, néprajzi 

értékeinek homogenitása egy nagyobb területi egységen belül a legnagyobb. 

(Szörényiné Kukorelli – Rechnitzer 1993) 

 

A megfogalmazás inkább passzív hangulatú, nyilvánvalóan a felülről történő terület-alakítás 

miatt (regionalizáció), kiegészítve ezt a XXI. tv. értelmezésével: „ (…) a települések között 

létező funkcionális kapcsolat-rendszerek összessége alapján behatárolható területi egység”.  

 

Ehhez képest a kistérségi szerveződés (többnyire) önkormányzatok együttműködési formája, 

tehát inkább sugallja az alulról jövő kezdeményezést és az aktivitást, a helyi közösség 

bevonását, bevonódását a kistérségi együttműködésbe. E kistérségi együttműködések feladata, 

szerepe a megyénél kisebb területi egységben a gazdaság és a társadalom térszemléletű 

fejlesztése úgy, hogy az adott térség fejlődése a térség gazdasági és társadalmi szereplőinek 

érdekképviseletére, érdekfelismerésére és az önmozgásra építsen. E szemlélet alapján a térség 

fejlesztése a helyi gazdaság szereplőinek az ügye, akik a fejlődést akadályozó problémák és a 

fejlesztési lehetőségek felismerése alapján összehangolt akciókba kezdenek. Ez az 
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együttműködés önkéntes, jó alapot szolgáltat hozzá a gazdaságföldrajzi-kulturális 

összetartozás érzése, és a kapcsolatok közelsége, személyessége. 

 

Szociálpolitikai szempontból tehát a kistérség értelmezése kettős. Egyrészt jelenti a KSH 

mindenkori tervezési-statisztikai lehatárolását, a mindenkor aktuális kistérség számmal. Ezzel 

a tartalommal dolgoznak a regionális szociálpolitikai helyzetelemzések akkor, amikor egy-

egy KSH tervezési-statisztikai régió kistérségeit szociális helyzet és szociális szolgáltatások 

szempontjából górcső alá veszik.  

 

Másik értelmezése a kistérség fogalmának a szolgáltatástervezésben és szervezésben 

együttműködő többcélú kistérségi társulások által létrehozott „kistérségek”, amelyek 

szolgáltatástervezési koncepcióik segítségével járulnak hozzá a szociális szükségletek 

elemzéséhez24. 

 

4.2.3. Többcélú kistérségi társulásos együttműködés szabályozása az önkormányzati 

rendszerben 

„A Magyar Köztársaság Országgyűlése 2004. november 2-án elfogadta azt a javaslatot, amely 

– az Alkotmánybíróság által feltárt alkotmányellenes megoldások kiküszöbölésével – lehetővé 

teszi, hogy 2004. december 1-jén hatályba léphessen a települési önkormányzatok többcélú 

kistérségi társulásáról szóló törvény. Ezzel újabb jelentős állomásához érkezik a közigazgatási 

szolgáltatások korszerűsítési programja. Az a program, amelynek megvalósulása elsődleges 

nemzeti érdekünk, ugyanakkor az Európai Közigazgatási Térbe való eredményes 

betagozódásunk feltétele is. A térségi, intézményi összefogás, az összehangolt szakmai 

munka, a szellemi és anyagi erőforrások koncentrálása döntő lépés azon az úton, amely egyik 

legfontosabb közös célunkhoz vezet: a lehető legmagasabb színvonalú közszolgáltatás illesse 

meg köztársaságunk minden polgárát! (…) Méltán mondhatjuk, hogy a törvény hatályba 

lépése mérföldkő a magyar közigazgatás történetében.” (Vass 2004:1) 

A 2004. évi CVII. törvény életre hívását két nagyon fontos problémakör indokolta. Az egyik a 

széttagolt közigazgatási rendszer és annak koordinálatlansága, amely a következő – részben 

már tárgyalt, itt felerősíteni szándékozott – jellemzőket jelenti: 

                                                 
24 A társulásos együttműködések történeti kifejtése meghaladja a dolgozat minőségi és mennyiségi kereteit, 
valamint itt utalunk arra a már megfogalmazott és lehatárolt időszakra, amelynek feldolgozása a dolgozat célja: a 
2004-2010 közötti időszakról lévén szó. 
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• a már említett hiányzó középszint, amely a közigazgatási rendszer kohézióját 

biztosítaná; 

• a területi tervezés összehangolatlanságában megnyilvánuló területi folyamatok 

szétfutása és ellenőrizetlensége; 

• a területi szolgáltatások állampolgári kontrolljának lehetetlensége, ugyanakkor a 

területi és helyi szolgáltatások érdekellentéte: paradoxon, hogy a szolgáltatásokat 

igénybe vevők más településeken élnek; 

• a térségi államigazgatás rendszere széttagolt, áttekinthetetlen, gazdaságtalan, 

hatékonysága nem mért, csak becsült. 

A másik, amely a differenciálatlan és parttalan önkormányzati feladattelepítéssel a 

következőképpen írható le, a szociális szükségletek mérése és a szociális alapszolgáltatások 

biztosítása szempontjából:  

• „(…) a települések között nem csupán lakosságszámban vannak jelentős különbségek, 

hanem gazdasági adottságaikban és társadalmi összetételükben is, emiatt igen jelentős 

eltérések alakultak ki a feladatok ellátásának minőségében;  

• a differenciálás nélküli feladattelepítés az önkormányzatok egyenlőtlen terheléséhez 

vezetett, emiatt növekedtek a különbségek a települések ellátási színvonalában;  

• nem eléggé terjedtek el azok az ösztönzési formák és menedzsment módszerek, 

amelyek ösztönzik a közszolgáltatást végzőknek a közigazgatás és a 

közszolgáltatások megújítására irányuló innovációs kezdeményezéseit (minőségi 

sztenderdek alkalmazása, kiszerződések stb.)” (Vass 2004:2). 

A törvény előkészítésének és életbe lépésének kormányzati üzenete alapvető prioritások 

mentén fogalmazható meg. Ilyenek:  

• a szolgáltatások elérhetőségének javítása,  

• a minőségi szolgáltatások biztosítása, a szolgáltatások gazdaságosságának javítása,  

• a társadalmi és területi egyenlőtlenségek csökkentése,  

• a szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés nyomán a társadalmi erőforrások 

katalizálása, azért, hogy az uniós forrásokat pályázni, elnyerni és felhasználni tudják a 

kistérségi közösségek. Ez az un. „community based rural development”, a közösségen 

alapuló vidékfejlesztés legfontosabb küldetése, a helyi közösségek „empowermentje”, 
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képessé tétele a saját közösségi szükségletek felismerésére, artikulálására, fejlesztési 

elképzelések megfogalmazására és azok megvalósítására. „(…) az újjászületésnek 

belülről, a közösségből kiindulva kell sikeresnek lennie. Nem az idelátogató 

szakértőknek a tanácsai érik el az eredményt, hanem a közösségben élő 

jószomszédság, a közös értékek szeretete és a vágy, hogy otthon érezzük magunkat.” 

(Berry idézi Clark 2004). 

A fenti célok elérése érdekében tehát megfogalmazódott az önkormányzatok többcélú 

kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény, amely azóta a következő jogforrásokkal 

együtt értelmezhető és elemezhető: 

• 65/2004. (IV.16.) Kormányrendelet a többcélú kistérségi társulások 2004. évi 

támogatása mértékének, igénylésének (…) részletes feltételeiről; 

• 5/2005. (I.19.) Kormányrendelet a többcélú kistérségi társulások által ellátott egyes 

közszolgáltatások 2005. évi normatív működési támogatásáról; 

• 36/2005. (III.1.) Kormányrendelet a többcélú kistérségi társulások megalakulásának 

2005. évi ösztönzéséről és a modellkísérletek támogatásáról; 

• 239/2006. (XI.30.) Kormányrendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

szolgáltatások 2007. évi irányított területi kiegyenlítési rendszeréről; 

• 240/2006. (XI.30.) Kormányrendelet a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális 

szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó 

munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről; 

• 67/2007. (VI.28.) Országgyűlési határozat a területfejlesztési támogatásokról és a 

decentralizáció elveiről, a kedvezményezett térségek besorolásának 

feltételrendszeréről; 

• 311/2007. (XI.17.) Kormányrendelet a kedvezményezett kistérségek besorolásáról; 

• 344/2007. (XII.19.) Kormányrendelet a kistérségi koordinációs hálózatokról; 

• 2/2008. (I.30.) PM-ÖTM rendelet a helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi 

társulásokat 2008. évben egyes központi költségvetési kapcsolatokból megillető 

forrásokról; 

• 15/2008. (III.27.) ÖTM rendelet a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi 

társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési 

támogatás (…) feltételeiről; 
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• 47/2008. (III.5.) Kormányrendelet a decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési 

támogatások előirányzatairól; stb. 

A felsorolás célja nem a maradéktalan és mindent kimerítő sorjázás és jogszabályelemzés, 

hanem annak érzékeltetése, hogy a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról 

szóló törvény önmagában természetesen csupán egyszerű leírása a többcélú kistérségi 

társulások alakítása céljának, a társulási szabályoknak és a társulási működésnek. Minden 

más, egyébként a működést alapvetően meghatározó szabály rendeleti szinten fogalmazódik 

meg, szerteágazóan a normatív támogatások, ösztönzések és a fejlesztési előirányzatok – azaz 

a finanszírozás – tárgyától a kedvezményezett illetve leghátrányosabb helyzetű kistérségek 

besorolásán át a területi kiegyenlítésig. Széttagolt, átláthatatlan és az önkormányzatok, a 

szolgáltatást igénybevevők számára alig követhető szabályrendszerről van szó, amelynek 

törvényi szintű jogforrása a társulási együttműködésekhez kapcsolódó jogosítványokat 

taglalja részletesen, a célról röviden szól az intézményesítés, az összehangolt kistérségi 

fejlesztések és a közszolgáltatások színvonalának emelése formájában. A kormányzati 

oldalról várt előnyök szerint: 

• „a kisebb teljesítőképességű önkormányzatok megszabadulnak azoktól a kötelező 

feladatoktól, amelyeket eddig nem vagy csak rossz hatásfokkal tudtak ellátni. Az így 

felszabaduló pénzt és energiát a helyi ügyek hatékonyabb intézésére, megoldására 

fordíthatják, javulnak az életfeltételek; 

• megoldódnak azok a problémák, amelyek eddig a térségi összefogás hiánya miatt 

okoztak az állampolgárok által is érzékelhető zavart (pl. környezetvédelmi, 

hulladékgazdálkodási, foglalkoztatáspolitikai stb. kérdések); 

• a kistérségi központokban koncentrálódó közigazgatási szakértelem, technikai 

apparátus megvalósíthatja a „legmagasabb szintű szolgáltatást a legközelebb vinni az 

állampolgárhoz” elvet; 

• a kistérségekben az állampolgárok számára áttekinthetőbbé és befolyásolhatóbbá válik 

a döntéshozatal, növekszik az állampolgárok önszerveződő közösségeinek 

érdekérvényesítő lehetősége;  

• növekszik a demokratikus testületek elszámoltathatóságának lehetősége, 

hangsúlyosabbá válik az állampolgárokkal és közösségeikkel való kapcsolat és 

együttműködés; 
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• a helyi szervezetek az eddigieknél nagyobb összegek fölött gyakorolnak ellenőrzést, 

illetőleg döntési jogkört; 

• jobban érvényesülhet a nyíltság és átláthatóság követelménye, amely feltétele a 

korrupció leküzdésének is;  

• mérséklődnek az indokolatlan társadalmi és területi egyenlőtlenségek;  

• tágabb lehetőségek nyílnak a kistérségi összefogás kormányzati, költségvetési 

támogatása, ösztönzése előtt;  

• a megyei önkormányzatok a többcélú kistérségi társulások által kialakított új 

térszerkezetben jobban kibontakoztathatják a területi önkormányzásban rejlő 

lehetőségeket.”(Vass 2004:5-6) 

A fentiekkel egyetért Nagy Gábor Miklós: Jóléti helyett esélyteremtő önkormányzatok című 

tanulmányában, hiszen szerinte az újfajta közigazgatási gondolkodásmód szükségességét a 

kistérségi társulások fogják beteljesíteni. „Magyarországon az esélyegyenlőség, valamint az 

állampolgárok életminőségének javítása iránti elkötelezettség jegyében, az esélyteremtő 

állam, és az esélyteremtő önkormányzatok kialakításával párhuzamosan elengedhetetlen, 

hogy a legkisebb települések lakói is elérhető közelségben és egyre javuló színvonalon 

juthassanak hozzá a helyben nem biztosítható közszolgáltatásokhoz.” (Nagy 2005:7-8). A 

törvényi háttér ad garanciát arra, hogy a közszolgáltatások rendszeréből ne maradjon ki 

egyetlen település és lakossága sem, ez biztosítja az átláthatóságot, a stabilitást, a 

szubszidiaritás és a decentralizáció elvének érvényesülését, a hatékonyabb munkamegosztást, 

a takarékosabb intézményrendszert, és takarítja meg a jóléti kiadások egy részét, az 

esélyteremtő állam és esélyteremtő közigazgatás modelljével. Külön emeli ki a szerző a 

szociális intézményeket, amelyek helyzete, felszereltsége és szolgáltatási színvonala minden, 

csak nem európai, nem szolgáltató és nem esélyteremtő.  

Ugyanezt magyarázza tovább Józsa Zoltán: „Mivel a magyar önkormányzati rendszer a dél-

európai modell ismérveit hordozza (nagyszámú, kisméretű önkormányzat, közösségi jelleg 

megőrzése, azonos feladat és hatáskör) a működőképesség fenntartása megköveteli – a 

jelenlegi helyzettel szemben – az erős önkormányzati középszintet és az erős társulási 

hajlamot.” (Józsa 2006:130). A szerző Vass Györggyel és Nagy Gábor Miklóssal szemben 

szkeptikus a kistérségi szint kizárólagosságával, az intézményes keret lehet a megye, a 

kistérség vagy a régió is, és elmélete szerint a területi reform egyaránt kell, hogy jelentse a 

valódi decentralizációt és a finanszírozási rendszer transzformációját is. Hivatkozik egy 
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„közelmúltban végzett” felmérésre, amelyben a magyar önkormányzatok legfontosabb céljai 

között a helyi gazdaság ösztönzése és fejlesztése, a vállalkozás-élénkítés és a foglalkoztatás 

helyzetének javítása állt, de ezek mellett szinte azonos fontossággal jelent meg a szociális 

biztonság megteremtése a helyi szociális ellátórendszer korszerűsítése, hatékonyságának 

növelése.  

A szubszidiaritás elvének érvényesítése aktuális regionális politikai kérdés25 ma is, amikor 

már negyedik évébe lépett a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 

törvény és az volt a törvényt közvetlenül megelőző években is: „(…) túlzottan érvényesül a 

szubszidiaritás követelménye (!) hiszen érdemi középszint hiányában a települési 

önkormányzatok a teljesítőképességükön túlmutató feladatokat is kaptak. Háttérbe szorult a 

hatékonyság, helyette korlátlanul érvényesül „az én önállóságom, azt teszek vele, amit 

akarok” felfogás.” (Stumpf 2000 idézi Tóth 2001:18).  

Joggal tehetjük fel a kérdést: vajon mi változott a törvény megjelenésével? Ha a közigazgatási 

szakirodalmat olvassuk és vetjük össze, az nem érzékel változást az oly’ nagyon várt 

„törvényes” többcélú társulásos együttműködések önkormányzati rendszerre gyakorolt 

hatásában, hivatkozván a rövid időre, a kevés kutatási tapasztalatra. Mindez érthető, érdemi 

változást longitudinális vizsgálatokkal érhetünk tetten.  

A kutatási hiány azonban ott is nagy, ahol a kevesebb idő több, az alapvető szolgáltatási 

hiátusok megszűnésére, vagy legalább csökkenésére vonatkozóan. Különösen igaz ez a 

szociálpolitikára, feltáratlan terület a teljesen szociális alapszolgáltatás-hiányos települések 

hozzáférésének változása, pedig nagyon fontos lenne tudni, hogy megmozdult-e az 

önkormányzati szociálpolitika, élt-él-e a lehetőségekkel és hogyan, vagy ha nem, miért nem? 

Egyetértek Soós Zsolttal, aki szerint a centralizált, társulásos együttműködések önmagukban 

nem emelik sem a hatásosságot, sem a hatékonyságot, hiszen vannak szociális 

alapszolgáltatást végző társulásos intézmények, amelyek 2-3 munkatárssal 30-40 településen 

„biztosítják” a szolgáltatást, azaz csak névlegesen működnek. (Soós 2005). Érdekes a szerző 

következő mondata: „(…) egy-egy működési forma önmagában nem jelent garanciát egyes 

közszolgáltatások megfelelő minőségű és hatékonyságú működtetésére, azaz a lakossági 

                                                 
25 Hivatkozással az előző fejezetekben tárgyaltakra (Rechnitzer 2008). 
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érdekek elsődlegességének figyelembe vétele esetén mindkét26 megoldás lehet célravezető.” 

(Soós 2005:93) 

4.2.4. A többcélú kistérségi társulásos szociálpolitika „hatásai” az alapszolgáltatásokra, 

alternatívák a szolgáltatástervezésben és szervezésben 

Önmagába folytonosan visszatérő, szabályos kört alkotó folyamat a többcélú kistérségi 

társulások szakirodalmi elemzése. A bezáruló körvonal lehet pozitív kicsengésű abban az 

esetben, ha az egyes körvonalon elhelyezkedő pontok megújulást, innovációt is tartalmaznak. 

A szakirodalom maga azonban vissza-visszatér mindig ugyanarra a pontra: „Az 

önkormányzati közszolgáltatások biztosítása valamennyi települési önkormányzatnak 

feladata, melyek közül jó néhány azonban pénzügyi, gazdasági helyzetének különbözősége 

miatt nem képes még a minimálisan megkövetelt szinten sem ellátni. Mivel a differenciált 

feladattelepítéssel az egyes ágazati törvények csak korlátozott mértékben éltek, így nem 

maradt más lehetőség, mint a térségi kapcsolatok erősítésével, a jogi keretek 

meghatározásával, az ösztönző rendszer fokozatos kiépítésével ösztönözni a közös 

feladatellátást, melynek optimális színtere a kistérség.” (Bekényi – Barabás – Deák – Pintérné 

Víg – Vass 2004:34) és „Az ország különféle területein élők, az eltérő méretű településeken 

élők eltérő eséllyel jutnak megélhetési forrásokhoz, munkához, köz és magán 

szolgáltatásokhoz, s a szociális biztonsághoz. Az egyenlőtlen hozzáférésből fakadó 

kockázatok különösen erőteljesen jelentkeznek az aprófalvas térségekben. Az aprófalvas 

területek végletes és végzetes leszakadásának komoly veszélyét jelzik az ott élők 

korszerkezetét, képzettségét, foglalkoztatottsági fokát, jövedelmi pozícióit mérő mutatók, 

melyek szerint szoros összefüggés van a településnagyság és a megélhetési esélyek között.” 

(Hoffmann – Serafin 2006:264).  

Látható, hogy egyhelyben mozog, önmagában mindig visszatér, és nem ad megújító 

szempontot a szakirodalom. Ha ehhez hozzátesszük azt is, hogy kormányzati retorika szintjén 

kistérségi helyzetelemzésben és kistérségi megoldási alternatívában is állandóan ismétlődő 

gondolatok fogalmazódnak meg, amelyek a szociális szolgáltatástervezés és szervezés 

fokozott fontosságát emelik ki kistelepüléses térségekben és ennek egyedüli szeréül az 

önkormányzati együttműködéseket látják, az egyhelyben járás még inkább érezhető. 

Mondhatnánk, hogy alapvető reformok nélkül csak félmegoldásokhoz jutunk, de 

                                                 
26 A települési és a társulásos önkormányzati szociálpolitika ugyanúgy. 
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mondhatnánk azt is, hogy ha nem hallunk meg jó alternatívákat, amelyek megújíthatják az 

önzáró folyamatot, akkor a helyzet semmit sem fog változni. Az alábbiakban azokat a friss 

tudásokat foglalom össze, amelyek a többcélú kistérségi társulásos együttműködések szociális 

alapszolgáltatási feladatainak megoldására, a szociális szolgáltatástervezés fejlesztésére 

vonatkozóan javasolnak jó alternatívákat. 

Mózer Péter (2005) az univerzális, a normatív alapú valamint a diszkrecionális szelekción 

alapuló megoldásokat eleveníti fel a szociálpolitika alapelvei és technikái27 tárházából a 

szolgáltatásokhoz és támogatásokhoz való hozzáférés szempontjából: 

• az univerzális (alanyi vagy állampolgári jogú) hozzáférés azt jelenti, hogy mindenki 

számára biztosított az egyenlő hozzáférés, amelynek alapvető feltételei kettősek: 

egyrészt a rendkívül széles jogosultsági kör, másrészt az országos lefedettség. Tudjuk, 

hogy ez a megoldás racionális mérlegelést követően ma nem vállalható az élet 

semelyik területén (egészségügyben, oktatásban, stb.) sem, így a már említett súlyos 

alapszolgáltatási hiátusok terén a szociálpolitikában sem; 

• a normatív alapú hozzáférés jogosultsági köre már szűkebb: valamilyen feltételhez 

vagy feltételek összességéhez (jövedelem, önellátási képesség hiánya, stb.) kötött 

hozzáférést jelent. Zárójelből középpontba kerül majd e két feltétel a dolgozat kutatási 

területének, a szociális alapszolgáltatások rurális terekben relevánsainak: étkeztetés, 

házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás elemzésekor, az ápolási-

gondozási szükséglet kifejtésekor, 

• a diszkrecionalitás elvén alapuló hozzáférés egyéni mérlegelést tesz lehetővé, 

ugyanúgy a szolgáltatást biztosító mint a szolgáltatást igénybevevő esetében, ami 

csökkentheti a jogszerűséget és kiszámíthatatlanná teszi a hozzáférést. 

                                                 
27 A szociálpolitika alapelvei és technikái azon elveknek és eszközöknek a köre, amelyek meghatározzák egy 
adott szociálpolitikai ellátórendszer működését, amelyek segítségével elemezhető és egyben megváltoztatható is 
a rendszer. Ilyen kiemelkedő alapelv és/vagy technika az abszolút/relatív szociális biztonság, a 
prevenció/korrekció, a szubszidiaritás, az univerzalitás/szelektivitás, a normativitás/diszkrecionalitás, az 
integráció/szegregáció, a kevésbé választhatóság, köz/magán/vegyes finanszírozás, az indexálás vagy a 
szolgáltatások és támogatások időbelisége, gyakorisága is. A kérdés mindig az pl. hogy, milyen az univerzális 
támogatások és szolgáltatások aránya a szelektív támogatások és szolgáltatások arányához képest, vagy az, hogy 
a kinyilvánított integrációs célokhoz képest maga az ellátórendszer adott esetben milyen mértékben és hogyan 
szegregál? Az intézményes szakosított ellátások tekintetében alapvető kérdés az, hogy maga az intézmény, pl. 
idősek vagy hajléktalanok otthona a működésénél fogva veszélyeztető szegregációt és a tágabb értelemben vett 
társadalmi integrációt milyen módon képviseli? Az alapszolgáltatások vonatkozásában is alapvető az 
integráció/szegregáció eszközrendszere, mint azt később látni fogjuk. 
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Ezeknek a hozzáférési szabályoknak a megalkotásához a források szűkössége szab szűkös 

keretet, így a cél a rendelkezésre álló elégtelen erőforrások eredményes, hatékony és 

gazdaságos felhasználása lesz. Ez az úgynevezett 3E paradigma, amelyben az effectiveness, 

efficiently, economy hármasa egy negyedikkel, a méltányossággal, equityvel egészülhet ki. 

Az ellentmondás a szükségletek bősége és az erőforrások szűkössége között feszül, és „(…) 

az előzőekből következik, hogy a meglévő szükségletek közül kell meghatározni azokat, 

amelyek kielégítése lehetséges. Ez nem egyszerű feladat, annál is inkább, mivel ezzel a 

kérdéskörrel szorosan összekapcsolódnak a következő felvetések is: Ki határozza meg, és 

mely területen történik a szükséglet-kielégítés? Honnan az információ? Hogyan lehet 

szabályozni?” (Mózer 2005:2). Ennél konkrétabban nem is lehet megfogalmazni a dolgozat 

tárgyának lényegét: egyetértek a szerzővel a kérdések felvetésében, de főként azzal, ahogyan 

megválaszolni próbálja őket. Ehhez a következő lépésekből álló „táncrendet” javasolja: 

• a finanszírozás megváltoztatása, amikor a fogyasztó a támogatást szolgáltatásról 

szolgáltatásra magával viszi, és azokat saját forrásaival kiegészíti, vagy ha azok nem 

léteznek, azokat az állam pótolja (voucher-rendszer); 

• szolgáltatás-vásárlás, amikor egy új szereplő lép be a rendszerbe, aki/ami 

meghatározza a szükségleteket és a szolgáltatások tartalmát, ezzel együtt a hozzáférést 

is. Ez az un. „közvásárló” - amely nem más, mint egy középső, regionális szinten 

működő testület, és amely a források elosztásával elégíti ki a szükségleteket - fogja 

szabályozni a kapacitásokat; 

• a szolgáltatási csomag tartalmának meghatározása: piaci elven vagy állami 

redisztribúcióval. Előbbi esetében jövedelemtől független szükséglet, pl. ápolás-

gondozás fogalmazódik meg, a cél az önellátó képesség megtartása, fejlesztése, 

kiváltása. Utóbbi halmaz tipikus hiányokra (jövedelem, élelem, stb.) vonatkozik, 

alapvető cél a multidimenzionális és multikauzális szegénység, a társadalmi és területi 

egyenlőtlenségek csökkentése. 

Jól érzékelhető a fogalomhasználatból a megújulási kényszer a szociálpolitikában: 

tudományos közhely, hogy az állam önmagában nem tudja finanszírozni az ellátórendszert, ez 

tarthatatlan és anakronisztikus elvárás lenne tőle. A fogyasztó, piac, szolgáltatás-vásárló, 

hiány, szükséglet, szolgáltatás-vásárlás, erőforrás-allokáció, a magán és közfinanszírozás 

kifejezések használata akkor is kvázi reformgondolat a szociálpolitikában, ha az 

önkormányzatok együttműködésétől, jelen esetben a többcélú kistérségi társulásos 
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együttműködésektől várjuk ugyanezt a szerepet: együttműködhet több tucat önkormányzat 

egymással, ha forráshiányuk csak kumulálódik, és a normatív állami támogatás ösztönző 

többlete is kb. 8-10%-os forráshiányt tud produkálni.28 

Páternoszter Piroska előadásában29 azonban ez az elképzelés többszörösen is 

ellentmondásosnak látszott, hiszen: 

• kérdéses a központi költségvetés szerepvállalásának mértéke és technikája – 

szektorsemleges vagy egyes szektorokat kiemelő legyen-e; 

• kérdéses a központi hozzájárulás megosztása az ellátási felelősséget és feladatot 

végzők között – nem állami fenntartók bevonása vagy nem bevonása az ellátásba; 

• kérdéses az ellátott részvétele a szolgáltatás finanszírozásában, az öngondoskodás 

szerepe és jelentősége, a térítési díjak szabályozása, vagy az anyagilag 

alacsonyküszöbű szolgáltatások bevezetése terén (Páternoszter 2008). 

Az öngondoskodás elvárása és az arra való képesség között ma Magyarországon óriási 

szakadék tátong, egyfelől hatalmas társadalmi és gazdasági kényszerként jelentkezik már 

most az öngondoskodás, másfelől ennek sem szemléletbeli, sem jövedelmi feltételei nem 

adottak. Az alternatív megoldások megint csak feltételek meglétét követelik, s ez a többszörös 

feltételrendszer alapjaiban gyenge: az, hogy a különféle településeken élők fizessenek a 

szociális alapszolgáltatásokért is, egyfelől a térítési díjakban már megnyilvánul, másfelől 

tovább ez a szolgáltatást igénybevevői kör nem terhelhető. Ha a meglévő – elégtelen – 

forrásokat akarjuk Mózerrel egyetértve 3E paradigma szerint felhasználni, és a szereplők 

(állam, igénybevevők) nem terhelhetők, akkor a következőket kell végiggondolni: 

• „ (…) kapacitás-szabályozással a rendelkezésre álló források és szükségletek, 

szolgáltatások olyan összhangjának megteremtése, amely átlátható működési módot 

biztosít – a szabályozási folyamat eredményeképpen hatékonyabb és hatásosabb 

ellátórendszer jön létre; 

• az eddigi normatív finanszírozási módszer mellett más finanszírozási módok 

kialakítása; 

                                                 
28 Visszautalok itt a már elemzett Állami számvevőszéki Jelentésre (2007). 
29 Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Népjóléti Osztályának vezetője. Kistérségi 
együttműködések a szociális ellátások terén. Konferencia, 2008. április 8. 
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• a szükségletekre reagáló ellátórendszer működtetése, amely területi különbségek 

nélkül biztosítja a hozzáférést; 

• egyes rászorultsági csoportok előnyben részesítése többletforrásokkal; 

• a szolgáltatások integrált működési formájának bevezetése; 

• méretgazdaságos szolgáltatási szervezetek kialakítása, többféle társulási forma 

preferálása; 

• a szolgáltatások átláthatóságának biztosítása, szabványosításának megvalósítása, 

sztenderdek és protokollok kidolgozása; 

• ágazati információs rendszer fejlesztése, elektronikus alapú rendszerekkel; 

• új ellátás-szervezési technikák feltárása és modellezése.” (Páternoszter 2008:előadás) 

Gyuris Tamás és Herpainé Márkus Ágnes térszerkezet-specifikus finanszírozású javaslata a 

szolgáltatás-hiányok megszüntetésére vonatkozik (5. számú táblázat).  

1. információhoz-ellátáshoz juttatás, tanácsadás: 

• valamennyi településen – térségi szinten elérhető szociális szakember koordinálásával 
– biztosított minimális információbiztosítás, tájékoztatás, 

• szociális szakember által biztosított szakszerű tanácsadás – a hozzáférést az 
információs szolgáltató és falugondnok támogatja, 

• az elérést segítő infokommunikációs és mobilitási szolgáltatások (falugondnok, egyéb 
támogatott közösségi közlekedési formák). 

2. személyes segítségnyújtás: 

• otthoni ápolás, gondozás, 

• háztartásvezetés támogatása, 

• otthoni illetve házi felügyelet, gondozás (kisgyermekek, fogyatékossággal élők, 
idősek, betegek számára egyaránt). 

 

3. közösségi alapú szolgáltatások: 

• helyi közösségi támogató szolgáltatások, 

• nappali ellátást biztosító – egyben információs és szociális szakember elérhetőségét 
garantáló – közösségi pontok, amelyek integrációja lehetséges további foglalkoztatási, 
egészségügyi, oktatási és közművelődési szolgáltatásokkal és programokkal, 

• terápiás, csoportos, klubjellegű szolgáltatások. (Gyuris-Herpainé Márkus 2006:51) 
 
 
 
 



84 
 

 Regionális/középszintű deko     
ré

gi
ó 

 Szakmai deko Szociális és gyámhivatal     
               

 
Szociális szolgáltatásokhoz kötődő közvetlen 
szakmai feladatok: Hatósági, ellenőrzési és engedélyezési feladatok:     

m
eg

ye
 

 *férőhelyfigyelés *működési engedélyezés     

  *kapacitásfigyelés és szabályozás *ellenőrzés     

  *fejlesztéspolitika megalapozása  *hatósági feladatok       

  *fejlesztési döntéselőkészítés     

  *szolgáltatásvásárlás…, döntési szint     
Intézményes szociális 

segítségnyújtás 

 
*Országos információs adatbázis regionális 
értékelése??     

     

 nappali ellátást, bentlakást, 
költségesebb szolgáltatási elemeket 

tartalmazó ellátások 

         

 Dekoncentrált szerv mikrotérségi kirendeltsége     

st
at

is
zt

ik
ai

 k
is

té
rs

ég
/ 

 
Szociális szakértelmet igénylő szint (szociális 
munkás)     

té
rs

ég
/ 

 

* kapuszerep: rászoruló helyzetének feltárása és 
javaslattétel deko felé, szükség esetén szolgáltatás 
vásárlásra      

 

 

* alapvető szolgáltatási információk nyújtása és 
konkrét ügyekben konzultáció biztosítása az 
alapszintű szociális segítőnek     

 

 

A létező családsegítő, gyermekjóléti szolgáltatások 
szakmai és infrastrukturális alapjain jön létre. 
Ellátásokat nélkülöző kistérségekben közoktatás, 
közművelődés intézményeinek épületeiben kerülnek 
kialakításra (funkcionális váltás, illetve 
funkcióbővítés történik) * személyes tanácsadás segítséget kérőknek     

 

   
* szolgáltatási infok gyűjtése térségi szinten, 
országos/regionális adatbázisban rögzítés 

alapszintű szociális segítő 
  

      *minden településen      

te
le

pü
lé

s 

   
*szociális asszisztensi 

jellegű feladatok   
5. táblázat: Térszerkezet-specifikus szociális ellátó-rendszer Gyuris és Herpainé Márkus szerint (2006)
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LAKHATÁS TÁMOGATÁSA 

 Közösségi terekben elérhető 
KÖZÖSSÉGI ALAPÚ SZOLGÁLTATÁSOK 

 

 
� támogatott lakhatás nem-

intézményes formái (bérlet, 
stb.) 

� lakóotthonok 
� átmeneti lakhatás intézményes 

formái (átmeneti otthonok, 
szállások, stb.) 

� tartós bentlakásos intézményi 
formái 

 
 

 
 
� Közösségi terek, integrált és 

nyitott nappali ellátás 
lehetőségével 
(nappali ellátás intézményeire 
épülhet) 

 

 
 

KAPU, 
tanácsadás elérési pontjai a közösségi 

terekben, amelyek az igényelt és 
megvásárolt nappali, rehabilitációs, stb. 

szolgáltatásokat is biztosíthatják. 
(tartalmában a jelenlegi családsegítő 

és gyermekjóléti szolgálatok alapjaira 
építhető a szolgáltatási és szolgáltatói 

kör) 

� Közösségi alapú szolgáltatások: 
� házi segítségnyújtás, 

támogató szolgálat jellegű 
segítség és mobilitás 
segítésének integrált elérési 
pontjai 

� szociális nappali intézményei 
� gyermekek napközbeni 

ellátása 
� idősek klubjai 
� terápiás és foglalkoztatási 

szolgáltatások 
� stb. 

Szolgáltatásvásárlás alapján m
űködik, rászorultsági 

alapon finanszírozott 

 K A P U  S Z O L G Á L T A T Á S A I :  
� krízisintervenció 
� diagnózis  
� „beutalás” 
� tanácsadás 
� segítő szolgáltatások 

elérésének támogatása 
� case-work 

 

M
ikrotérségi szinten 

biztosítandó! 
 

E
lérés m

inim
um

-
feltétele pl. 4-5.000 

lakos, de legfeljebb 5 
település 

T
érszerkezetre 

érzékeny finanszírozás 
szükséges 

Minimum-csomag: 
� INFORMÁCIÓHOZ JUTTATÁS 
� falugondnok, infoszolg., 

(családsegítő)  
� SZEMÉLYES TANÁCSADÁS 
� falugondnok,(családsegí-tő), 

infoszolg 
� ÉTKEZTETÉS/? SZEMÉLYES 

SEGÍTÉS? 
� falugondnok, házi gondozó 

 

Előfeltételek: minimum-kritériumok 
meghatározása, pl: 
� Életveszély elhárítása 

elkerülhetetlen 
� éhezés 
� minimális lakhatási feltételek 

hiánya 
� egyedüllét és segítség hiánya 

életveszélyt jelent 
 

V
alam

ennyi település szintjén biztosítandó! 
 

A
z inform

ációhoz juttatás és a szem
élyes 

tanácsadás állam
ilag garantált és 

finanszírozott elem
ek, az étkeztetés és házi 

segítségnyújtás garantált, de csak a 
rászorultság m

értéke szerint 
finanszírozott. 

 
Forrás: Gyuris-Herpainé Márkus (2006: 52-53) 

Ez az elképzelés jócskán átrendezi a mai szolgáltatási szintek és tartalmak palettáját és jól 

foglalja össze azokat finanszírozásuk szempontjából is. Ismét felerősödik a középszintű, 

regionalitásra építő szint igénye és felelőssége. Ennél azonban sokkal különösebb jelentősége 

az elképzelésnek a mikro-térségi feladatokon lakosságszámot és településszámot meghatározó 

volta: 4-5000 fő és maximum 5 település relációjában a kapuszerepek – táblázatban kiemelt – 

megfogalmazásával. Előrevetített elemző gondolatunk a saját interjúalanyaink által javasolt 
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hasonló lakosságszámra és településszámra vetített mikro-térségi kompetencia, ami nem csak 

a kapuszerepet töltené be, hanem az egyes alapszolgáltatások biztosításának szintje is lenne, 

amely mikro-térségi központtal vinné el az egyes településekre a szükségletekhez és 

igényekhez kapcsolt szolgáltatásokat. Bár a házi segítségnyújtást közösségi alapú 

szolgáltatásként felfogó elképzelés néhol nehezen követhető, mégis különös értéke a 

szolgáltatási minimum, amely minden településen egyaránt meg kell, hogy jelenjen. Témánk 

szempontjából az étkeztetés ilyen minimum-szolgáltatás lenne, a házi segítségnyújtás 

átkerülne a közösségi szolgáltatások körébe, és ugyan a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

nem neveződik meg, de valószínűsíthetően szintén közösségi szolgáltatássá válna. 

Véleményünk ezzel az elképzeléssel kapcsolatban az, hogy a mikro-térségi szerep erősítését 

hozná, de hol szétválasztani látszik a szerintünk egymáshoz szervesen kapcsolódó 

alapszolgáltatásokat – ezzel nem értünk egyet -, hol azokat összekapcsolná, így nem 

feltétlenül értelmezhetjük egyértelmű üzenetként.  

Hasonló alternatív megoldásban gondolkodott szakértői munkaanyag szintjén Sziszik Erika is, 

amikor leírta, hogy a Kistérségi Integrált Közszolgáltató Szervezet (hálózat) „szociális 

pillére” 30 gondoskodik a kistérség minden településén: 

� a hozzáférhető humán szolgáltatások minimum „csomagjának” a megszervezéséről;  

� a speciális humán szolgáltatások kistérségi szintű működtetéséről.  

 

Elképzelése szerint az egyes kistérségek minden településén hozzáférhető módon 

megszervezendő humán szolgáltatások lehetséges minimum „csomagja”, ahol a szükségletek 

és lehetőségek szerint alakítható a szolgáltatás mértéke, a következő szolgáltatásokból állna:    

� támogatott étkeztetés - főzőkonyhával vagy melegítőkonyhával rendelkező 

intézményben, vagy a településen beváltható étkezési utalvánnyal; 

� házi segítségnyújtás, ápolás-gondozás, egészségügyi dolgozóval, illetve díjazásban 

részesített segítőkkel; 

� nappali klub időseknek, fiataloknak, munkanélkülieknek, fogyatékkal élőknek stb. 

szociális tanácsadással, információszolgáltatással, reintegrációs programokkal, ha 

szükséges, étkezési lehetőséggel, fekhelyekkel felszerelve átmeneti pihenési 

                                                 
30 Sziszik Erika (2005:43-45): Az alapellátás, szakellátás és speciális ellátások viszonyrendszere – 
Humán szolgáltatási koncepció c. háttértanulmányának felhasználásával készült munkaanyag 
másodelemzése. http://bmszki.hu/file/tekozlo/tekozlo04/Aszociálisszolgmegujincsszi.doc  
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lehetőséggel. Az arra rászorulók számára hozzáférhető módon, integrált formában – ha 

minden érintett csoport ellátása biztosított és van rá igény és egyben lehetőség, akkor 

(de csak akkor) specializálódhatnak egyes problémacsoportokra; 

� gyermekek napközbeni ellátásának megszervezése: családi napközi, bölcsőde, óvoda, 

iskolai napközi. 

 

Az egyes szolgáltatási csomagok feltételeinek megteremtése az egyes „Kistérségi Integrált 

Közszolgáltató Szervezetek” feladata lenne. A következő feltételek szükségesek: 

� a konkrét szükségleteket – az ellátásra való rászorultság lehetőségét - jelző személyek, 

szervezetek megléte: falugondnok, védőnő, háziorvos, gyermekintézmény dolgozója, 

rendőr, lelkész, egyéb közintézmény, vagy civil segítő szervezet dolgozója, civil 

segítők; 

� szállítóeszköz, mellyel a rászorulók szállítása, különféle beszerzéseik kielégíthetőek; 

� legalább egy közszolgálati internetes-hozzáféréssel rendelkező számítógép, 

közhasznú, közcélú információs és tájékoztató programmal (igénylő-lapokkal, egyéb 

szükséges forma-nyomtatványokkal, dokumentumokkal - állami pénzbeli ellátásokról, 

helyi pénzbeli és személyes szociális ellátásformákról), amelynek a hozzáférhetősége 

biztosított a rászorulók és az érdeklődők számára. 

 

A kistérségi szinten biztosítandó speciális humán szolgáltatások lehetséges köre, ahol szintén 

a szükségletek és lehetőségek szerint alakítható a szolgáltatás mértéke: 

� jogi tanácsadás, adósságkezelési tanácsadás, pályaorientációs és munkaügyi 

tanácsadás, speciális életvezetési tanácsadás, családsegítés, addiktológiai, 

pszichológiai, pszichiátriai segítségnyújtás stb.; 

� kistérségi diszpécser központ, vagy krízis-ügyelet, amely a kistérség településeiről 

elérhető, a krízishelyzet (családi konfliktus, magánéleti konfliktus, kivert anya, apa, 

gyermek, beteg, fogyatékkal élő stb.) jelezhető, a konkrét segítségnyújtás 

megszervezése elindítható; 

� helyettes szülői hálózat, átmeneti szállások krízis helyzetbe került, de 

visszagondozható egyedülállók, gyermekek és családrészek, családok számára, 

kapcsolatügyelet (konzultáció, mediáció), ifjúsági tanácsadás stb.; 

� ápoló-gondozó-támogató szolgálat működtetése az önmaguk ellátására nem, vagy csak 

korlátozottan képes (idős, fogyatékkal élők stb.) személyek részére. 
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Különös értéke ennek az elgondolásnak egyrészt az, hogy kiemeli a szociális 

alapszolgáltatások egy minimum körét: étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás, 

amelyet minden településen hozzáférhetőnek lát, ezzel párhuzamosan tradicionális szociális 

alapszolgáltatásokat: adósságkezelési szolgáltatás, családsegítés valamint hagyományos 

gyermekjóléti alapellátásokat: „krízis ügyelet”, családok- és gyermekek átmeneti otthona 

átcsoportosít a speciális humán szolgáltatások közé. Átlép tehát jelenlegi szolgáltatás-csomag 

határokat, de nyilván éppen ez az igazi innovációja, mint ahogyan leírja: „ (…) Kevésbé a 

szolgáltatások tartalma, mint inkább azok „folyamaton belüli funkciója, helye” szerint válik 

csak szét, hogy éppen egy gyermekvédelmi, egy családsegítő, egy adósságkezelő, vagy éppen 

munkaügyi-foglalkoztatási eljárás része-e a nyújtott szolgáltatás. A speciális szolgáltatások 

integrálódhatnak a jelenlegi szociális szolgálatok tevékenységébe, működhetnek 

tagintézményi formában, vagy kiszerződéses formában is.” (Sziszik 2005:45) A dolgozat 

tárgya szempontjából mindenképpen kiemelendő sajátossága a szerző által felépített 

modellnek az, hogy nemcsak kiemeli a szükségletekre reagáló, azokkal együttmozgó 

rendszert, de alapvető feltételként határozza meg. Ha a felsorolásban megnevezett 

szakemberek jelzései a szükségleteket illetően valódi feladatból valódi cselekedetekké 

válnának, naprakész információs bázisa jöhetne létre a szociális szükségleteknek. Ha a 

mellékletben található kapcsolathálót értelmezzük, akkor az különbséget tesz jelző és 

szükségletfelmérő személy között, ezzel is különös hangsúlyát adva a szükségletek 

mérésének. Az azonban, hogy a szükséglet kiindulópontja a rászoruló személy, éppen a 

szükségleteket felmérő személy (vagy szervezet) passzivitását mutatja, mert várja a jelzést, és 

nem keresi meg a szükségleteket. A szükségletek mérése ennek pontosan az ellenkezőjét várja 

el a jelenleg is ilyen passzívan működő szolgáltatástervezéstől és szervezéstől: legyen egy 

aktív, koordinatív szereplője a rendszernek. Erre a gondolatkörre fűződik fel az egész 

dolgozat és annak kutatása is, a szükséglet-centrikus szociális szolgáltatástervezés 

szolgáltatástervezési formákban megnyilvánuló modellalkotásával. 

 

Összefoglalásként elmondhatom, hogy a többcélú kistérségi társulásos együttműködések 

szerepe a szociális alapszolgáltatások tervezésében és szervezésében jelen állapot szerint adott 

formája a szolgáltatástervezésnek és szervezésnek, a „nem maradt más megoldás” egyik 

példája, működésének hatékonyságát vizsgálatok nem bizonyítják még. Bizonyítást nyert, 

hogy a közelmúltban készült több olyan szakértői anyag, amely alternatív megoldásokat kínál 

a sok nehézséggel küzdő többcélú kistérségi társulásos együttműködések mellett vagy azokkal 

szemben. A kifejtett két elméleti modell (Gyuris-Herpainé Márkus 2006 és Sziszik 2005): 
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• közös pontja a minimum szolgáltatási csomagokhoz való hozzáférés biztosítása 

minden kistérségi településen;  

• eltérése a regionális középszint illetve a kistérségi integrált közszolgáltatási szervezet 

meghatározásában rejlik; 

• nóvuma és ezzel többlete a szolgáltatás vásárlásának lehetőségében, a szükségletek 

mérésében és a szolgáltatások monitorozásában, adatgyűjtés-szintű elemzésében 

mutatkozik meg; 

• megismerésük és elemzésük felveti szakmai és kormányzati kihasználatlanságuk 

kérdését és hozzásegíti a kutatást a szükséglet-centrikus szociális szolgáltatástervezési 

modell-alkotáshoz.



 

90 
 

4.2.5. A szabályozás jelenlegi nehézségei, az ösztönző normatíva megjelenése és összege a 

költségvetési törvények tükrében 2004-2010 

A 6. számú táblázat a vizsgált időszakban mutatja be a három szociális alapszolgáltatás 

megszervezése finanszírozási adatait, a finanszírozáshoz kötött szolgáltatástervezési formákat. 

Célom az, hogy folyamatot érzékeltessem, mind a tervezési formák átalakulásában, mind 

pedig a kiegészítő (kistérségi) normatíva formájában meghatározó, kényszerítő támogatási 

körülmények változásaiban. A téma mélyinterjús és dokumentum-elemzéses vizsgálata, így a 

hipotézis-rendszer is, két fókusz köré épült fel: a szociális szolgáltatás-tervezés és a 

finanszírozás kapcsolódási pontjai, egymást meghatározó jellege, azaz a hátrányos helyzetű 

kistérségek aktorai szociális szolgáltatástervezési tevékenységét befolyásoló tényezői köré. 

Lássuk tehát, hogyan alakult a többcélú kistérségi társulásos együttműködéssel generált 

szociális szolgáltatástervezés finanszírozása a többcélúság törvényi szintű szabályozása, 2006 

és a 2010. év végén íródó dolgozat 2011. évi költségvetési tervezetét is felhasználó 

időintervallumában. Minden esetben az adott év költségvetési törvényének vonatkozó 

melléklete: a 8. melléklet által leírt adatokat használtuk, majd azokból a témára adekvátan 

jellemző reflexiókat fogalmaztunk meg. 

 

                      6. számú táblázat: A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai 2006-2011 

 Forma 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

SZÉ 

Ft/fő 

Többcélú 

KT. 

Intézmény- 

fenntartó 

T. 

Nem szerepel 

választható 

feladatként 

Nem szerepel 

választható 

feladatként 

6.500 

4.500 

6.500 

4.500 

6.500 

4.000 

6.500 

4.000 

HSNY 

Ft/fő 

Többcélú 

KT. 

Intézmény- 

fenntartó 

T. 

Ellátási sz.  

44.000 

- 

- 

55.000 

48.000 

35.000 

55.000 

48.000 

35.000 

60.000 

50.000 

- 

60.000 

40.000 

- 

60.000 

40.000 

-  
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JR 

HSNY 

Ft/fő 

Többcélú 

KT. 

Intézmény- 

fenntartó 

T. 

Ellátási sz.  

22.000 

-  

- 

26.000 

22.000 

11.000 

26.000 

22.000 

11.000  

30.000 

24.000 

- 

Nincs 

normatíva - 

pályázat 

útján 

Nincs 

normatíva - 

pályázat 

útján 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A normatív, kötött felhasználású támogatásokat a dolgozat más fejezeteiben „kiegészítő” vagy 

„kistérségi” illetve „társulási” normatíva kifejezéssel használom, nem csupán azért, mert 

célirányosabb, hanem azért is, mert gyakorlat-közelibb, és jobban megkülönböztetjük ezzel az 

alap-hozzájárulásoktól. Vizsgálatom fókuszában  éppen ezek, a társulásos szociális 

szolgáltatástervezést ösztönző vagy inkább kényszerítő állami támogatások állnak tehát – ezt 

a dolgozat ezen pontján is szeretnénk hangsúlyozni. Bár kevesebb kiegészítő, magyarázó 

tétele van ennek a táblázatnak, mégsem mondhatjuk, hogy a vizsgált időszak társulásos 

tervezési szabályozása egységesnek, kialakult és fenntartott koncepcionális elképzelések 

mentén meghatározottnak lenne tekinthető. A többcélúság szabályozását megelőzően35 is 

preferált támogatási szempontként kezelte a jogalkotó a társulásos szociális 

szolgáltatástervezést, például a gondozási központok működtetését, ráadásul ezt még a 

mélyinterjúk elemzésével kapott eredmények előrevetítésével párhuzamosan, közigazgatási 

törvényességi kontrollal. Ugyanez a gondolat volt a jellemző a jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás esetében is, ahol intézményi társulást „engedélyezett” a jogalkotó. Annak 

ellenére, hogy 2004-ben tette lehetővé törvényi szinten a jogszabály a többcélú kistérségi 

társulások létrejöttét és szociális feladatvállalását, csak 2006-tól építette be kiegészítő 

támogatásukat a költségvetési törvénybe, de akkor sem teljes körben, hiszen a szociális 

étkeztetés biztosítása nem volt „listaeleme” a választható feladatoknak.  

 

2006-ban tehát a házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás többcélú 

tervezési formája nyert finanszírozást, illetve megjelenik a többcélú kistérségi társulások 

támogatása előirányzatként először 15.400 millió Ft összegben, amely mára fokozatosan több, 

                                                 
35 Emlékeztetőül: a vizsgálati időszak a 2004. évi CVII. törvénnyel megerősített többcélú kistérségi társulásos 
szociális szolgáltatástervezést jelenti, tehát az azt megelőző évben alkotott 2004. évi költségvetési törvénytől a 
2010. évben tervezetként megfogalmazott 2011-es költségvetési törvényig tartó intervallumban. Nem véletlen, 
hogy a 2005-ben létrejött első többcélú kistérségi társulások voltak az úttörői a többcélúsággal tervezett és 
szervezett feladatellátásnak. Erre fókuszál a hivatkozott melléklet is értelemszerűen. 
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mint a duplájára emelkedett36 Alapvetően látható tehát a többcélúságra szánt pénzek 

emelkedése évről-évre a vizsgált alapszolgáltatások kiegészítő normatívája tekintetében is. 

Ezzel szemben az intézményfenntartó társulások hullámzó támogatása 2007-2008 és 2009, de 

legfőképpen 2010-2011 relációjában alacsonyabbnak és csökkenőnek, az ellátási 

szerződésben olyannyira érintett civil szervezetek támogatása drasztikusan csökkenőnek, 

majd megszűnőnek mutatkozik. Mindez általánosan a jogalkotó hezitáló, bizonytalan 

hozzáállását tükrözi, ismét koncepció nélkül. Azaz mégsem. Egy koncepcióhoz ragaszkodik a 

jogalkotó, és azt a más szolgáltatástervezési formák leépítésével látja megvalósíthatónak: 

hiszi a többcélúság eleddig bebizonyítatlan költséghatékonyságát, annyira, hogy szinte 

egyedüli alternatívaként lát benne megoldást az egyre több szükségletet támasztó és egyre 

kevesebb forrást mozgósítani bíró társadalmi és gazdasági környezetben. 

 

A dolgozat vizsgálati témájának tekintetében a következő megállapításokat tehetjük az egyes 

szolgáltatások finanszírozásával és annak tervezési formát generáló hatásával kapcsolatban: 

• a szociális étkeztetés többcélú kistérségi társulásos szolgáltatástervezési alternatívája 

„csak” 2008-ban jelent meg, párhuzamban az intézményfenntartó társulásos 

szolgáltatástervezési formával, de azonnal differenciált finanszírozással a többcélúság 

javára, és ha nem is számottevően, de a többcélú formával szemben az 

intézményfenntartásos forma kiegészítő normatívája csökkenő, míg előbbié stagnáló 

támogatási színvonalat jelent37, 

• a házi segítségnyújtás előbb, „már” 2006-ban lehetőséget kapott a többcélú kistérségi 

társulásban történő szolgáltatástervezésre, először versenytársak nélkül, majd 2007-től 

az intézményfenntartó és ellátási szerződéssel tervezett formák társaságában, amelyek 

közül az ellátási szerződéses szociális szolgáltatástervezés kiegészítő normatívája 

folyamatosan csökkent, és 2010-től megszűnt. A másik tendencia a finanszírozással 

befolyásolt szolgáltatástervezésben a többcélúság évről-évre maradó, illetve kissé 

növekvő, majd mostanra megint maradó színvonala, szemben az 

intézményfenntartásos együttműködésben tervezendő támogatás 2009-ig 

hozzávetőlegesen maradó, majd 2010-től csökkenő összegével. A jogalkotó tehát 

ennek az alapszolgáltatásnak a finanszírozásában nyitotta az ollót a kétféle 

                                                 
36 Kivétel ez alól a 2010-es költségvetési év, amikor némileg csökkent a támogatás 
37 Jóllehet pozitív kicsengésűnek minősíthetnénk a stagnáló kiegészítő normatíva összegét, de tudjuk jól: az 
inflációval sem korrigált támogatás értéke a valóságban folyamatosan csökken. 
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szolgáltatástervezési forma között, ma már fejenként38 20.000 Ft különbséget képezve. 

Feltűnő az ezzel párhuzamos ellátási szerződés-támogatás sorvasztása – részben a civil 

szervezetek diszkriminációjával, részben pedig a többcélú önkormányzati 

együttműködések hatékonyságába vetett hittel, 

• a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2006-tól 2009-ig növekvő támogatást kapott a 

többcélú szolgáltatástervezéshez, az intézményfenntartó társulásoshoz képest 

magasabb színvonalon, beengedve ezek mellett az ellátási szerződéssel életre hívható 

szolgáltatási formát is, de stagnáló, majd csökkenő, végül megszűnő jelleggel. Itt nem 

csupán a szolgáltatás megtervezésének formáját befolyásolta a jogalkotó, de annak ab 

ovo minimális társulásos megszervezésének lehetőségét lehetetlenítette el, mert ugyan 

pályázati úton ad pénzt, de ehhez csak a tőkeerős szervezetek tudnak hozzáférni, mint 

azt látni is fogjuk majd a mélyinterjúk elemzésénél. 

• A többcélú kistérségi társulások támogatása címén a központi költségvetés évről-évre 

növekvő mennyiségű pénzt nyújt39, amivel nyilvánvalóan készteti, ha nem kényszeríti 

a forráshiányos önkormányzatokat a társulásos együttműködés „választására”. 

 

„A magyar jogalkotó akkor, amikor útjára indította a többcélú kistérségi társulások 

intézményét, két lényeges szemponttal vetett számot. Egyfelől azzal, hogy a szétaprózott 

önkormányzati rendszer gazdaságilag fenntarthatatlan, vagyis olyan ellátásszervezési 

struktúrára van szükség a jövőben, amely költséghatékonyan és színvonalasan, sőt egységes 

színvonalon képes a közszolgáltatások nyújtására. Azt is vélelmezték, hogy az integrált 

vagy/és nagyobb egységeknek több esélye van minőségi szakmai munka végzésére és ezzel 

összefüggésben a kvalifikáltabb munkaerő alkalmazására. Másfelől a kormányzat az 

önkormányzati rendszer létrejötte óta először ismerte be, hogy a messzemenő autonómiára 

épülő helyi közigazgatás működésében csorbát szenved a feladatellátás teljeskörűsége, sőt, 

hiányoznak azok az ellenőrző és helyettesítő mechanizmusok is, amelyek az önkormányzatok 

mulasztását orvosolni tudnák.” (Somlyódyné Pfeil 2008:31) A szerző fent idézett mondatai 

pontosan foglalják össze a finanszírozás és szociális szolgáltatástervezés kapcsolatának 

összefüggését, így értekezésem és vizsgálatom tárgyának lényegét is. A többcélúságba vetett 

kormányzati bizalom tehát egyszerre próbálja elérni a hiányos szociális ellátórendszer fehér 

foltjainak csökkenését, és az azokra fordított költségek hatékonyságát, vagyis az alap- és 

kiegészítő normatív támogatások felhasználásának legjobb hatásfokát. „Ha a problematikát 

                                                 
38 Fejenként, azaz ellátottként. 
39 Ez alól csak a 2010-es év csökkentett összege a kivétel. 
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közgazdasági megközelítésbe helyezzük, akkor nincs másról szó, mint a közfeladatok 

hatékony és szakszerű ellátásához szükséges (gazdaságosan kiszolgálható) területnagyság 

kialakításáról” (Somlyódyné Pfeil 2008:31). Akkor, amikor a gazdaságosan kiszolgálható 

területnagyságot a jogalkotó a minél nagyobb településszámú, ezáltal annál nagyobb területű 

szintre képzeli el, és ezt szinte kötelezővé varázsolja az egyetlen finanszírozott, vagy egyetlen 

legnagyobb összegű kiegészítő normatívával támogatott többcélú kistérségi társulással, csak 

arra nem fordít kellő figyelmet, hogy: 

• a kötelező és kvázi kötelező önkormányzati társulásoknak nincsenek hagyományai 

hazánkban, 

• a hagyományokkal rendelkező európai országokban a kötelező társulásokat egy-egy 

konkrét feladatra vagy feladatcsoportra vonatkoztatják, 

• és nem arra, hogy egy – Magyarországon hiányzó - önkormányzati középszint 

pótlására nem konkrét, hanem általános és sokrétű feladatokra szerződő 

„kényszertársulások” jöjjenek létre. 

 

A következő, nagyon lényegretörő kétpólusú felsorolással szeretném magyarázni és 

alátámasztani a többcélú kistérségi társulásokban tervezett és szervezett szolgáltatások 

vizsgálatának időszerűségét és jelentőségét, éppen a szociális szolgáltatástervezés érdekében, 

hozzásegítve a jogalkotót és a térségi aktorokat ahhoz, hogy a szolgáltatások 

finanszírozásával koordinált, befolyásolt és kényszerített tervezési formák alakításában 

megléphesse a következő lépcsőfokot. 

 

7. számú táblázat: Többcélú kistérségi társulás, mint a szolgáltatástervezés és szervezés 

intézményesített kerete 

Pozitívumok és javaslatok Negatívumok 
A térségi gondolkodásmód ösztönzése Közigazgatási reform helyett közszolgáltatási reform 
Kooperációs viszonyulások erősítése A területi reform hiánya – az önkormányzati fúziók 

hiánya 
Fokozatos leltározása a szolgáltatások típusainak, 
formáinak, a meglévő és hiányzó kapacitásoknak 

Hiányzó definiált viszonyrendszer a helyi-, regionális- 
és központi szintek között 

Hozzáférés mennyiségi paramétereinek javulása A közfeladatok újraosztásának hatáskörök 
eltolódásának és decentralizációjának elmaradása 

A közigazgatás-szervezés és a területfejlesztés 
intézményrendszerének összekapcsolása 

Központilag elrendelt reform végrehajtása helyi 
szinten – bottom up építkezés 

Tagadhatatlanul nemes célok megfogalmazása Belső konfliktusokkal terhelt helyi szereplők 
A mikrotérségeket lefedő intézményi társulások 
fennmaradása, a hálózatosodás előrevetített 
lehetőségével, jövőbeni fejlesztésük alternatívájával – 
több funkcióval 

Több város részvételével megosztottság 

Kistérséghez összpontosított finanszírozás – 
megszűnő „potyautas” magatartás 

Az önkormányzatok köre feladatonként változik és 
van, hogy nem elegendő a kiegészítő normatíva 



 

95 
 

igényléséhez 
Költségminimalizáció helyett egységnyi ráfordítás 
mellett a legmagasabb színvonalú szolgáltatás 
nyújtásának garanciája kell/ene 

Helyi készségekre és képességekre bízott 
együttműködés és tervezés, szervezés 

A többcélú társulások léte a szervező, szakmai 
felügyelő, képzéseket indukáló feladatokban lenne 
megragadható 

Az ellátásra kötelezett önkormányzatok öröme a 
feladattól való megszabadulás reményében – minden 
teher a társuláson 

Kapcsolatfüggőség helyett kistelepülési térben 
keresett megoldások kellenek 

Törékeny és instabil kistérségi közigazgatás – nincs 
kimutatott hatás a kiegészítő normatíva és az ellátások 
színvonalának minőségi változása között 

Költséghatékonyság vélt és valós helyes értelmezése 
és középpontja mellett a megközelíthetőség, a 
minőségi feladatellátás és a méltányosság 
szempontjainak érvényesítése 

Hiányzó ellenőrzési rendszer 

A költséghatékonyság elveinek számbavétele 
szükséges, a megvalósíthatósági tanulmányok 
elengedhetetlenek, az íróasztalok madártávlatú ideái 
helyett szakmai megalapozottságú koncepciók 
elvártak 

A kiegészítő normatíva eléréséhez elegendő a 
feltételek formális teljesítése 

Erős térszervező erővel bíró és a vidéke számára 
szolgáltató kistérségi központok rendszerszerű 
fejlesztése indokolt 

A normaelőírások nem kérik számon és nem is 
honorálják a hatékonyságot és a minőséget 

Mikrokörzetközpontok megerősítése szakmai és 
támogatási szempontból is javasolt – a mikrokörzetek 
ma a hiányzó és optimális önkormányzati méretnek 
felelnek meg, a hatékonyság és a magas szakmai 
minőség inkább itt biztosítható 

A finanszírozás egységes – nincs tekintettel a 
feladatellátás intézményi körülményeire és a 
településszerkezetre sem 

Puszta transzferállomás szerep megszüntetése a 
többcélúságban, a pénzek ilyen elosztása nem indokolt 

A változó jogszabályi környezet nem teszi lehetővé a 
szolgáltatások változatlan körű- és minőségű 
fennmaradását 

Működőképes, fogyasztóbarát és fenntartható rendszer 
kialakítása csak az önkormányzati feladatellátás és 
finanszírozás teljes átgondolásával történhet, a 
legalább középtávú stabilitás céljával 

Kiszámíthatatlanok a támogatási preferenciák, a 
konstrukciók évről-évre változnak – ergo nincs hosszú 
távú gondolkodás és tervezés 

Szemléletváltás szükséges: az indokolatlanul 
támogatott egy alternatíva felülvizsgálata nem 
odázható tovább 

Rurális és urbánus térségek differenciálatlan 
szabályozórendszere 

 Városellenes magatartás – elvesztett intézmények, 
elveszthető intézmények, és a városi funkciók 
pótlására létrehozott mesterséges kvázi-közigazgatási 
szint szimulációja 

 A szolgáltatásszervezési formák egyenjogúságának 
megszűntetése  

 Felmentés pénzügyi kalkuláció alól – célszerűség és 
hatékonyság nem kérdés (?!) 

 Kódolt jövedelmezőség, és nem költséghatékonyságra 
épített szakmai minőség 

Forrás: saját szerkesztés (Somlyódyné Pfeil 2008:36-41 alapján) 
 
Mint azt látni fogjuk, a vizsgálati hipotéziseink rendszere mögött meghúzódó, azokat 

alapvetően meghatározó és befolyásoló összefüggések a fenti táblázatban szereplőkkel 

részben megegyezik, részben más megvilágításba helyezi azokat, részben pedig teljesen új 

összefüggéseket is megmutat. 
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4.3. A vizsgált kistérségek bemutatása 

4.3.1. A vizsgált Zala-megyei kistérségek jellemzői a statisztika tükrében 

 

„A statisztikai kistérségi rendszer létrehozása, majd az azt követő módosítási igények 

érvényesülése mind országosan, mind megyei szinten tovább tagolta a NUTS 4 szintet. A 

megyében történt bővítés az aprófalvas településszerkezet miatt kedvező változást jelentett az 

egyes térségekhez tartozó települések összefogásában, mely a közös intézmények 

működtetésén túl, várhatóan a pályázati tevékenység eredményességében is megmutatkozik. 

A jelenleg funkcionáló 9 kistérség már racionálisabb nagyságú település számot foglal 

magában, bár a térségi funkciók maradéktalan érvényesülése miatt legalább egy újabb 

kialakítása még reális célként fogalmazódik meg. Az új kistérségi rendszer átrendezte a 

megye népességének szerkezetét, a lakásállomány összetételét, valamint az ellátó rendszerek 

vonzási körzeteit. A létrejött kilenc új kistérség ugyan már arányosabban fedi le a megye 

aprófalvas rendszerét, azonban a Zalaegerszegi és a Lenti még mindig nagy településszámmal 

működik, mely nehezíti a többcélú kistérségi társulások tevékenységét. Ez befolyásolja a 

Helyi Vidékfejlesztési Irodák működésének hatékonyságát is, hiszen az Új Magyarország 

Vidékfejlesztési Program III-as (vidékfejlesztéssel foglalkozó) és IV-es (Leader-hálózat 

kialakítását célzó) intézkedés-csomagjában lehívható pénzeszközök 2007-2013 közötti 

idõszakban igen jelentõsek. A megalakult Leader-akciócsoportok, vagy ahol ezek nem jönnek 

létre, a Helyi Vidékfejlesztési Közösségek alanyi jogon mintegy 900 millió (Leader-

akciócsoport esetében további 900 millió) forint felhasználásáról dönthetnek. Az új kistérségi 

szerkezet kialakulása 48 települést érintett. Rigyác község a Letenyei kistérségből csatlakozott 

a Nagykanizsaihoz, a városhoz való közelség, a közlekedés, a munkalehetőségek és annak 

egyéb vonzása miatt. A három új térség közül legkisebb területtel a Hévízi jött létre, mely a 

kistérségek besorolására szolgáló komplex mutató alapján, a kiváló adottságok miatt az 

országban működő 174 térség közül számára a kedvező 11. helyet jelentette. A Pacsai 

kistérség három Nagykanizsai, három Keszthely-Hévízi és 14 Zalaegerszegi térséghez tartozó 

településből jött létre, a Zalakarosi pedig 19 község Nagykanizsaiból való leválásának az 

eredménye.” – olvasható a Központi Statisztikai Hivatal honlapján található tanulmányban 

(KSH 2008:1-2). 

    

 

    

 



97 
 

                7. számú ábra: A régi és az új kistérségi szerkezet összehasonlítása 

 

Forrás: KSH 2010 

A térségben lezajlott területi változások nem hagyták érintetlenül a népesség szerkezetét, a 

korösszetételt, a lakásállományt, a közüzemi ellátottság színvonalát, ahogyan az 

ellátórendszereket a közoktatásban, az egészségügyben és a szociális ellátások területén sem. 

Az idézett tanulmány a legfrissebb adatokat elemzi egymáshoz viszonyítottan a Zala-megyei 

kistérségek mindegyikére tekintettel. Ez jó viszonyítási (és változatlanul nem 

összehasonlítási) alapot ad számunkra a vizsgált megyei kistérségek: a Zalaegerszegi-, a 

Zalaszentgróti- és a Pacsai kistérség megismeréséhez. 

 

8. számú táblázat: A kistérségi beosztás változásának főbb elemei 

(2010)  

      Forrás: KSH 2010 
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Az 8. számú táblázat több, a hátrányos és a kedvezményezetti helyzetre40 jellemző adatot 

közöl. A vizsgált Zala-megyei kistérségek kivétele ebből a szempontból a Zalaegerszegi 

kistérség, amelynek településszáma az egyébként is magas 79-ről 65-re csökkent, népsűrűsége 

növekedett, a rurális terekre jellemző 120 fő/km2 fölé emelkedett. 3,51-es komplex 

mutatójával nem hátrányos helyzetű, és nem is rurális tér, viszont a megyei jogú város 

jelenléte miatt a megye lakosságának egyharmadát birtokolja. Az újonnan létrejött Pacsai 

kistérség 20 településével, a megyei lélekszámnak csupán elenyésző 3,7%-át, a 

népsűrűségnek rendkívül alacsony számát (38,7 fő/km2) kapta, 2,59-es mutatójával 

egyértelműen hátrányos helyzetű tér. A stagnáló településszámú Zalaszentgróti kistérség 

lakosságszáma alig változott, alacsony népsűrűségéhez hasonlóan. 2,80-as komplex 

mutatójával alig marad el az országos átlagtól, mégis hátrányos helyzetűnek minősül. 

 

A tanulmány kiemeli, hogy: 

• az új kistérségi rendszerben Zala megyében a kilenc térségből négy; a Letenyei, a 

Zalaszentgróti, a Pacsai, illetve a Zalakarosi tartozik a kedvezményezetti körbe, 

melyből az első kettő a változás előtt is hátrányos helyzetű volt, 

• a Nyugat-dunántúli régióban Zalában található a legtöbb hátrányos kistérség, Vasban 

már csak kettő, Győr-Moson-Sopron megyében pedig a fejlettségi mutatók alapján egy 

sincs, 

• a 2007. év eleji népesség új besorolása alapján Zalában a lakosság 20,3%-a, azaz 

minden ötödik ember élt hátrányos helyzetű kistérségben, mely a megyén belül 

számottevő ugyan, de országosan kedvezőnek számít, 

• a kedvezményezett térségekben élõk korszerkezete alapjaiban tér el a megyei 

jellemzőktől, a gyermekkorúak részesedése meghaladta ugyan az átlagost, de a falvak 

többségének elöregedése miatt a 65 éven felüliek aránya is számottevően magasabb 

volt annál, 

• a vizsgált településeken az eltartó képesség, az aktív népesség alacsonyabb 

részesedése miatt kedvezőtlenebb. A száz időskorúra jutó gyermekkorúak száma itt 

76,6 fő volt, 5,8-del alacsonyabb a megyeinél, 

                                                 
40 Területfejlesztési szempontból kedvezményezett térségek körébe a társadalmi, gazdasági és infrastrukturális 
elmaradottság, a vidékfejlesztési térség, illetve ipari szerkezetváltási térségek alapján kerültek a kistérségek. A 
jelenleg érvényes besorolást a 311/2007. (XI.17.) kormányrendelet tette közzé, az új, 67/2007. (VI. 28.) számú 
országgyűlési határozatban nevesített feltételrendszer alapján. 
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• a jelenlegi beosztás szerint mintegy 60 ezer fő lakik a kedvezményezett térségekben, 

ahol a gyermekkorúak aránya 14,9, az időskorúaké pedig 18,6% volt, azaz mindkét 

mutató magasabb az átlagnál, 

• az időskorúak magasabb arányát kistérségenként más-más ok jellemzi, míg a 

Zalakarosiban a fürdő vonzása miatt több idősebb ember is letelepedett, addig a 

Letenyei, vagy a Zalaszentgróti kistérségben inkább a népesség elöregedése a 

jellemzõ, 

• a lakosság közművekkel való ellátottságának színvonala összességében tovább romlott 

a két újonnan besorolt hátrányos helyzetű kistérség mutatói alapján. az új kistérségek 

csatornahálózatba való bekötöttségének igen alacsony, mintegy kétötödös aránya a 

hátrányos helyzetű kistérségek együttes átlagos mutatóit még tovább rontotta és 

hasonlóan alacsony a gázzal való ellátottság is, a Pacsai kistérségben a legrosszabb, 

38%-os, mely a megye valamennyi térsége közül a legkedvezőtlenebb. (KSH 2010:7-

8) 

8. számú ábra: Egyéni vállalkozások és vállalkozások átlaga 

 

Forrás: KSH 2010 

 

A helyi gazdaság működése szempontjából vitathatatlanul fontos tényezők, mint a 

vállalkozások száma, a szolgáltatásokkal való ellátottság azt mutatják (8. számú ábra), hogy 

a megyei átlag alatt teljesítenek a vizsgált hátrányos helyzetű kistérségek: a Pacsai és 

Zalaszentgróti kistérség kifejezetten az egyéni vállalkozások alacsony számát hozza. A 9. 

számú ábrán látható kiskereskedelmi üzletekkel és vendéglátóhelyekkel való ellátottságban 

ismét a Pacsai kistérség adja a megye kistérségeinek relatív mélypontját, s bár a 

Zalaszentgróti kistérség közelíti a nem hátrányos helyzetű Zalaegerszegi kistérség adatait, 
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mégis a második legalacsonyabb szolgáltatási ellátottságot mutatja. Az egyéni vállalkozóktól 

és egyéb vállalkozásoktól, a kereskedelmi és vendéglátó-ipari szolgáltatóktól származó helyi 

adóbevételek a helyi gazdaság olyan erőforrásai lehetnek, amelyek nem csupán az egyes 

települések, de a társulások költségvetésének stabilitását is támogathatnák. Éppen ott a 

legkevesebb az ilyen szolgáltatások száma azonban, ahol a közszolgáltatási térkép is a 

„legszegényesebb”. A hátrányos helyzet és a szolgáltatások ilyen kölcsönhatása az érintett 

kistérségek lakossága életminőségét kifejezetten rontja. Utaltam itt a már tárgyalt helyi 

szükségletek-helyi gazdaság összefüggésre, és G. Fekete Éva üzenetére, amely az életminőség 

javítását a helyi gazdaság erőforrásainak jó felhasználása és ha szükséges állami támogatása 

mellett látja megvalósíthatónak. 

 

 9. számú ábra: Kiskereskedelem és vendéglátás 

 

         Forrás: KSH 2010 

 

A helyi gazdaságot tovább cizelláló jellemzőket emeli ki a Központi Statisztikai Hivatal 

adatsora a kereskedelmi üzletek, a fizető vendéglátás mellett (9. számú ábra) a falusi 

szállásadásban eltöltött vendégéjszakák számára vonatkozó adatokkal (9. számú táblázat). A 

Pacsai kistérség bezártságára is utalnak a minden téren rendkívül alacsony adatok, s bár a 

Zalaegerszegi és a Zalaszentgróti kistérség számai közelítenek ehhez, méretéhez, azaz 

településszámához képest az előbbi kistérség relatíve nehéz helyzetét mutatják, éppen a zárt 

kistérségekkel való közvetlen földrajzi érintettsége miatt. Természetesen ezekben a 

számokban tükröződik a kistérségek egymáshoz viszonyított eltérő fejlettségi helyzete, és 
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egyben azoknak a feltételeknek a megléte és hiánya, amelyek alapvető feltételei – lennének – 

a kereskedelmi, vendéglátói szféra működésének. 

 

9. számú táblázat: Vendégéjszakák a kistérségekben 

 

    Forrás: KSH 2010 

 

Ha a következő ábrára (10. ábra) nézünk, azokat az inaktivitást és jövedelmi egyenlőtlenséget 

megrajzoló pénzbeli ellátásokat látjuk, amelyek kifejezetten a vizsgált 60-x éves populációra 

jellemzőek az egyes kistérségekben. Általános tulajdonsága a három ellátás-típusnak, hogy 

mind az öregségi, mind pedig az összes nyugdíj és nyugdíjszerű ellátást magában foglaló 

nyugdíj-kategóriához képest a hozzátartozói nyugellátások összege a legkisebb, egyik 

kistérségben sem haladja meg az 55.000 Ft-ot.  

 

A Zalaegerszegi kistérség hozzávetőlegesen 77.000 Ft-os öregségi nyugdíja ugyan vezeti a 

megyei „listát”, mégis elmarad az országos átlagtól. Az ettől további mínusz 10.000 Ft-tal 

különböző Pacsai és Zalaszentgróti nyugdíj illetve nyugdíjszerű jövedelmek az aktív 

jövedelmek egyenlőtlenségét hozta magával, és ezáltal tartósította is azt. Az idős emberek 

jövedelmi helyzete alapvetően határozza meg a szociális alapszolgáltatások fizetőképes 

keresletét is, főként a rászorultság vizsgálatának szabályozása óta. Az ingyenes szolgáltatások 

dilemmája a kistérségi szociális feladatellátást meghatározó, és a mai napig sem rendezett 

jellemző.  
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10. számú ábra: A főbb ellátási formák nagysága 

 

 
   Forrás: KSH 2010 
 
 
A társadalmi egyenlőtlenségi rendszer egyik dimenziója az iskolai végzettség (Kolosi 2000), 

ami a foglalkozás és az általa megszerezhető jövedelem nagyságát is meghatározza. Fenti 

utalásunk az aktív jövedelem nagyságára tovább részletezi az interjúalanyok saját kistérségük 

hátrányos helyzetét magyarázó reflexióit, s egyúttal alá is támasztja azokat. A 8 általános 

iskolai végzettség, mint küszöbérték azt mutatja a 11. számú ábrán – összefüggésben a 10. 

számú ábrával -, hogy minél több a munkanélküliek között a 8 általános vagy annál 

kevesebb iskolai végzettségű ember, annál magasabb lehet a tartósan munkanélküliek száma, 

ami az alacsony összegű nyugdíjellátásokat is okozhatja, és mindenképpen hatással van az 

adott kistérség hátrányos helyzetére. 
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11. számú ábra: A munkanélküliek iskolázottság szerinti összetétele az új 

kistérségekben (2006) 
 

 

      Forrás: KSH 2010 

 

 A citált 10. számú táblázat sajnos nem ad felvilágosítást a jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtásról41. Az étkeztetés és házi segítségnyújtás adatai kistérségi szinten 

semmiképpen sem hasonlíthatóak össze, hiszen a különböző földrajzi, településszerkezeti 

adottságok mellett a helyi gazdaság jellemzői, a szociális adatokból nyert információk alapján 

eltérő helyi szükségletek, így eltérő minőségű hátrányos helyzetek ezt nem teszik lehetővé. 

„A megváltozott társadalmi igényekbõl, körülményekbõl (munkanélküliség, családi 

problémák, idõsek arányának növekedése) adódóan fokozódik az egyes szociális ellátások 

szerepe, valamint az ezek iránti igény. A népesség elöregedésével párhuzamosan (az 

intézményi kereteken túl) egyre nagyobb terhet ró az önkormányzatokra a szociális étkeztetés, 

valamint a házi segítségnyújtás megszervezése. 2006-ban a megye 160 településén részesültek 

ilyen jellegű ellátásban a rászorulók. A kistérségek közül a Pacsai lefedettsége a legmagasabb 

(itt minden település érintett volt), s a 60 évesnél idõsebbek 12%-a tartott igényt a 

szolgáltatásra. Az említett korú népességbõl legnagyobb arányban (14%) a Zalaszentgróti 

kistérségben vették igénybe a szociális gondoskodásnak e formáit.” (KSH 2010) 

 

 

 

                                                 
41 Erről láss adatokat „A vizsgált szolgáltatások bemutatása” című fejezetben 
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10. táblázat: Szociális ellátás az új kistérségekben (2010) 

 

  Forrás: KSH 2010 

 

Azt mindenképpen megerősítik adatok, hogy az étkeztetés és a házi segítségnyújtás 

viszonylatában az előbbi jelentősebb magasabb számai a napi egyszeri meleg étel iránti 

igényt, mint az alapszolgáltatási rendszerbe való belépés első lépcsőjét jelentik, s csak ezt 

követően épül erre a házi segítségnyújtás, ami a szükségletek kielégítésének következő 

állomása. 

 

 4.3.2. A vizsgált Vas-megyei kistérség jellemzői a statisztika tükrében 

A Zala-megyei kistérségekkel szemben az Őriszentpéteri kistérségről nemhogy hasonló adat-

tartalmú leírás, de egyáltalán bármilyen statisztikai gyűjtemény hiányzik a Központi 

Statisztikai Hivatal 2008-2010-es dokumentációs bázisából országos és megyei forrásokból 

egyaránt42. A Vas-megyei szociális szolgáltatástervezési koncepció 2008-2010-es 

felülvizsgálata nem tárgyalja az Őrség különös helyzetét. A legfrissebb, összefüggéseket is 

megfogalmazó forrás a TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény Szakmai Programja, ennek 
                                                 
42 A KSH információs szolgáltatása egy olyan területi statisztikai adatbázishoz irányított bennünket, amely 
települések szintjén engedett volna a Zala-megyei kistérségek bemutatásánál használt adatokhoz közel, és amely 
nem adott lehetőséget az összefüggések kiemeléséhez. 
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rövid, a szociális szolgáltatástervezéssel összefüggő összefoglalóját az alábbiakban írjuk le 

saját rendszerezésben: 

 

• a beruházók a szigorúbb természetvédelmi szabályok, a hiányos kiépítettségű 

infrastruktúra (közművek kiépítetlensége, úthálózat rossz állapota) miatt évek óta 

elkerülik a térséget, így nem létesülnek új munkahelyek, 

• jobb pozíciójúak a térség északi határán lévő települések, amelyek a főút közelsége 

miatt könnyen elérik a két ipari centrumot, Körmendet és Szentgotthárdot, 

• a kistérség lakosságszáma 6 év alatt 8,1%-kal csökkent, ez a megyei, a regionális és az 

országos átlagnál is több mint kétszer rosszabb érték, 

• az elvándorlás és a hiányos oktatási lehetőségek következtében kevés a képzett 

munkaerő, ez magyarázza az alacsony munkajövedelmet, ami jóval kevesebb a 

megyei átlagértéknél, 

• a folyamatosan elnéptelenedő, elöregedő települések szociális gondoskodásra szoruló 

lakossága (idősek és családok is) mindkét kistérségben lényegesen kedvezőtlenebb 

jövedelemi viszonyokkal rendelkezik, 

• a törpefalvak többségében az önkormányzati bevételek nem fedezik a kiadásokat, 

• az Őrségben nincs 250 főnél többet foglalkoztató nagyvállalkozás, az 50 – 249-es 

kategóriában is mindössze két vállalkozás található,  

• a foglalkoztatási mára a feldolgozóipar került túlsúlyba annak ellenére, hogy magában 

a feldolgozóipari szektorban csak kisebb létszámbeli ingadozások voltak 

tapasztalhatók, 

• korábban a belső Őrség (Zala megyével határos települések) küzdött a legnagyobb 

munkanélküliséggel, de a közeli Zala megyei Csesztregen történt 

munkahelyteremtések javították az őrségi munkaügyi helyzetet is,  

• a kedvezőtlen munkanélküliségi adatoknak megfelelően relatíve magasabb a 

különböző ellátási formákban részesülők aránya is a megyei átlaghoz képest, 

• a térségben hat óvoda és nyolc általános iskola működik, az óvodával és iskolával nem 

rendelkező települések közösen tartják fenn a hozzájuk legközelebb fekvő oktatási 

intézményeket, a kistérségnek nincs középfokú és felsőfokú közoktatási intézménye, 

így a kisdiákok hamar elkerülnek a kistérségből, 

• az alacsony nyugdíjú 70 év feletti (többségében női) népesség -, vagy a munkanélküli 

felnőttek számára a kistérségben jellemző magas megélhetési költségek - a kiadási 



106 
 

szegénység - szükségessé teszik a szociális ellátórendszer igénybevételét, mind 

gyakrabban a bentlakásos intézménybe való felvétel kérését is. (Szakmai Program 

2009) 

 

„A szociális ellátásszervezés szempontjából az állandó népesség számának, összetételének 

alakulását, kiemelten az idős korosztály arányának változását szükséges elsősorban 

figyelembe venni. Az idősgondozásban jelentős feladatai vannak és lesznek a jövőben 

azoknak a településeknek, illetve mikro-térségeknek, ahol a 70 év feletti népesség a kistérségi 

községi átlagot lényegesen meghaladó mértékű, de a 60 év feletti népesség, valamint a 

nyugdíj korhatár felé közeledő jelentősebb lakossági csoportok jelenléte is alátámasztja, hogy 

a kistérség egészében jelentős feladat lesz az idősgondozás kiterjedt, egymásra épülő, 

kistérségi szinten is összehangolt szolgáltató rendszerének kialakítása, bővítése. A felsorolt 

sajátosságok lényeges befolyásolói minden területen a hatékony szociális ellátás 

megszervezésének. Egyrészt a tagoltság nehezíti az ellátásokhoz való hozzájutást, mert sok 

település lélekszáma nem éri el az egy- egy ellátási forma helybeli gazdaságos 

biztosíthatóságához szükséges nagyságrendet. Ezért hárul jelentős szerep a kialakítandó 

ellátási intézményegységekre. Másrészt a tapasztalatok azt mutatják, hogy a kis lélekszámú 

településeken nagyobb a helyi összefogás a segítségre szorulók felkarolásában és ez 

természetesen javíthat a szociális ellátásra szorulók szükségleteinek kielégítésén is.” (Szakmai 

Program 2009:24) 

 

 

 



107 
 

5. A vizsgált szociális alapszolgáltatások 

5.1. Étkeztetés 

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

meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan 

vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen 

a) koruk, 

b) egészségi állapotuk, 

c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, 

d) szenvedélybetegségük, vagy 

e) hajléktalanságuk miatt.” (Szociális törvény40 62.§(1)) 

 

A törvény viszonylagos szűkszavúságát az azt kiegészítő 1/2000. SZCSM rendelet41 

magyarázza részletesebben a 20-24-es paragrafusaiban: 

 

 „(1) Az étkeztetés formái különösen a szociális konyha, a népkonyha és egyéb főzőhely 

keretében nyújtott ellátás. 

   (2) Az étkeztetést nyújtó szociális szolgáltató, intézmény 

a) az önkormányzat rendeletében meghatározottak szerint részt vesz a szociális 

rászorultság megállapításában, 

b) - külön jogszabály szerint - előkészíti a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges 

dokumentációt.” (20.§) 

 

 „(1) Az étkeztetés a lakosság szükségleteinek megfelelően megszervezhető az étel 

a) kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással, 

b) elvitelének lehetővé tételével, 

c) lakásra szállításával. 

                                                 
43Szociális törvény alatt a dolgozat írása befejezésekor, azaz 2010. decemberében hatályos, többszörösen 
módosított 1993. évi III. törvényt értjük, amely a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szól. 

44 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól 
és működésük feltételeiről szól, és hasonlóan a törvényhez, a 2010. decemberében hatályos állapotát tartjuk 
irányadónak. 
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(2) Az étkeztetés keretében főétkezésként legalább napi egyszeri meleg ételt kell 

biztosítani. Ha az étkezésben részesülő személy egészségi állapota indokolja, a háziorvos 

javaslatára - a népkonyha kivételével - az ellátást igénybe vevő részére diétás étkeztetést 

kell biztosítani. 

(3) Az étkeztetés keretében biztosított élelmiszer nyersanyagok energia- és 

tápanyagtartalmának alsó értékeit a vendéglátó termékek előállításának feltételeiről szóló 

67/2007. (VII. 10.) GKM-EüM-FVM-SZMM együttes rendelet (a továbbiakban: Vr.) 

melléklete tartalmazza. 

(4) Az étel helyben fogyasztása esetén biztosítani kell a szolgáltatást igénybe vevők 

számának megfelelően 

a) kézmosási lehetőséget, nemenként elkülönített illemhelyet, 

b) evőeszközöket és étkészletet. 

(5) Igény esetén a munkaszüneti és pihenőnapon történő étkeztetés feltételeit is 

biztosítani kell, ha ez helyben megoldható. (21.§) 

 

„(1) A szociális konyha olyan alapszolgáltatási forma, ahol az étkeztetés keretében 

biztosított étel előállítása (melegítése) és kiszolgálása történik. 

(2) A szociális konyha a napi egyszeri főétkezésen kívül további étkezésre is lehetőséget 

nyújt a 21. § (1) bekezdésben szabályozott formák szerint. 

(3) Szociális konyha keretében nyújtott ellátásnak minősül 

a) az e célra létrehozott önálló konyhán, főzőhelyen (kifőzdében), 

b) iskolai, óvodai, munkahelyi és szociális intézményi étkezőhelyen, 

c) étkezésre jogosító utalvány ellenében, vendéglátó-ipari egységben vagy egyéb 

intézményben nyújtott szolgáltatás.” (22.§) 

 

„(1) Ha az étkeztetés szociális konyhának minősülő formában nem oldható meg, a 

rászorultak ellátásáról egyéb főzőhely keretében kell gondoskodni. 

(2) Egyéb főzőhely keretében nyújtott ellátásnak minősül, ha az étel előállításának 

helyén az étel helyben fogyasztására nincs lehetőség.” (24.§) 

 

A vizsgált alapszolgáltatás jogszabály szerinti részletes ismertetését azért láttuk 

megkerülhetetlennek, mert a melyinterjúk étkeztetéssel kapcsolatos reflexiói egyaránt 

reagálnak majd: 
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• a célcsoportok meghatározására, természetesen különös tekintettel az idős emberek 

szükségleteire,  

• a szolgáltatás igénybevételét meghatározó rászorultságra,  

• a finanszírozással szabályozott térítési díj kialakítására és hatására az igénybevételre, 

• a működtetést nemegyszer akadályozó adminisztrációs terhekre, 

• a szolgáltatás igénybevételének különösen az iskolai főzőkonyhák létével kapcsolatos 

összefüggéseire, 

• a térítési díjjal összefüggő igénycsökkenésre41. 

 

 

 

11. számú táblázat: A szociális étkeztetés főbb adatai 

Ebből 

Év Az ellátottak 
száma férfi nő 

Tízezer 60 
éven felüli 
lakosra jutó 

ellátott 

A térítési 
díjat fizető 
ellátottak 

száma 

A térítési 
díjat fizető 
ellátottak 
aránya, % 

2004 104 510 40 088 64 422 485,6 94 413 90,3 
2005 106 702 40 733 65 969 494,6 95 153 89,2 
2006 108 938 42 331 66 607 501,9 95 979 88,1 
2007 101 898 39 869 62 029 464,4 89 497 87,8 
2008 107 803 41 563 66 240 484,8 99 690 92,5 

    Forrás: KSH 2008 

 

Az étkeztetés országos adatai alapján nem állíthatjuk, hogy a szolgáltatásban részesülők 

száma, nemek szerinti megosztottsága, vagy a térítési díjat fizetők aránya szempontjából 

alapvető és egymásra épülő tendenciákat tudnunk megfogalmazni. Az általam vizsgált 2004-

2010-es időszak önkormányzati társulások általi, jogszabállyal megerősített 

szolgáltatástervezése és szervezése sem mutat kifejezetten egyértelmű tendenciákat, mert a 

                                                 
45 Ezt az idézett jogszabály külön fejezetben tárgyalja. 
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2007. évi csökkenő adatok megzavarják azt. Egyszerű, bár korántsem egy okra 

visszavezethető következtetésem szerint a szolgáltatás megtervezésének szabályozása a 

társulások által megnövelt ellátotti számot eredményezte, de a szabályozás 

következetlenségeinek és kiszámíthatatlanságainak következménye lehet az ellátotti szám 

„hullámzása” különösen 2006-2007-2008 időszakában (11. számú táblázat). A nőtöbblet a 

születéskor várható átlagos élettartam tudatában nem meglepő információ, ahogyan a térítési 

díjat fizető ellátottak arányának szintén a szolgáltatástervezési szabályozás váltakozó 

inspirációival mozgó növekedése és csökkenése sem. 

 

12. számú táblázat: A szociális étkeztetés főbb adatai területi egységenként, 2008 

A tárgyévben 
ellátást kérők Az ellátottak 

Területi egység 
száma 

Tízezer 65 
éven felüli 
lakosra jutó 

ellátott 

A térítési díjat 
fizető 

ellátottak 
száma 

Győr-Moson-
Sopron 1 451 3 427 495,1 3 249 
Vas 1 643 4 069 942,9 3 378 
Zala 2 414 4 520 886,4 4 352 
Nyugat-Dunántúl 5 508 12 016 735,6 10 979 
Ország összesen 60 910 107 803 657,2 99 690 

    Forrás: KSH 2008 

 

Az alapszolgáltatások kistérségi illetve önkormányzati társulásos tervezése és szervezése 

vizsgálata nem tekinthet el az étkeztetésben részesülők terület-specifikus adatainak 

bemutatásától. A Nyugat-dunántúli régióra jellemző területi- és települési észak-dél lejtő 

egy adat kivételével leképeződik a 12. számú táblázat adataiban is. Győr-Moson-Sopron 

megye relatív fejlettsége a másik két megye relatív fejletlenségével itt is párhuzamba 

állítható. A különbségek főként a tízezer 65 éven felüli lakosra jutó ellátott számaiban 

drasztikusak, ahol az Őrséget magában foglaló Vas megye megelőzi a szintén fokozottan 

elöregedő Zala megyét. Hozzávetőlegesen kétszeres különbség ebben a tekintetben óriásinak 

mondható, a vasi és zalai 65 éven felüli idős emberek igényei az étkeztetésre szinte 

megkettőzik az északi megye idős embereinek igényeit. 

5.2. Házi segítségnyújtás 

„(1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját 

lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges 

ellátást. 
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(2) A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell 

a) az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, 

b) az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás 

körülményeinek megtartásában való közreműködést, 

c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való 

segítségnyújtást. 

(3) Amennyiben a házi segítségnyújtás során szakápolási feladatok ellátása válik 

szükségessé, a házi segítségnyújtást végző személy kezdeményezi az otthonápolási 

szolgálat keretében történő ellátást. 

(4) Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási 

szükségletet. A szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezető, ennek hiányában a 

jegyző által felkért szakértő végzi el az igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát. 

(5)  - 

(6) Az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző által felkért szakértő a gondozási 

szükségletet jogszabályban meghatározottak szerint megvizsgálja és megállapítja a napi 

gondozási szükséglet mértékét. 

(7) A házi segítségnyújtást a megállapított napi gondozási szükségletnek megfelelő 

időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani. Ha a gondozási szükséglet a napi 4 

órát meghaladja, a szolgáltatást igénylőt az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző 

által felkért szakértő tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének 

lehetőségéről, ebben az esetben a szolgáltatást igénylő az intézményi elhelyezés 

időpontjáig napi 4 órában történő házi segítségnyújtásra jogosult. 

(8)   - 

(9) A települési önkormányzat a 86. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti feladata 

keretében az e § szerint megállapított gondozási szükséglettel rendelkező, házi 

segítségnyújtást igénylő személyek ellátásáról köteles gondoskodni.” (Szociális törvény 

63.§) 

 

A kapcsolódó rendeletből ismét azokat a szabályozókat emelem ki, amelyek érintettek a 

szolgáltatás működtetésének kistérségi sajátosságaiban: 

 

„(1) A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő önálló 

életvitelének fenntartását - szükségleteinek megfelelően - lakásán, lakókörnyezetében 

biztosítja. 
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(2) A házi gondozó feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást 

igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete 

a) saját környezetében, 

b) életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, 

c) meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított 

legyen. 

(3) A házi segítségnyújtás keretébe tartozó gondozási tevékenység különösen 

a) az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása, 

b) az orvos előírása szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása, 

c) közreműködés a személyi és lakókörnyezeti higiéné megtartásában, 

d) közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében, 

e) segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőnek a környezetével való kapcsolattartásában, 

f) segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőt érintő veszélyhelyzet kialakulásának 

megelőzésében, a kialakult veszélyhelyzet elhárításában, 

g) részvétel az egyéni és csoportos szabadidős, foglalkoztató és rehabilitációs 

programok szervezésében, 

h) az ellátást igénybe vevő segítése a számukra szükséges szociális ellátásokhoz való 

hozzájutásban, 

i) az előgondozást végző személlyel való együttműködés, 

j) szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése. 

(4) A házi gondozó a házi segítségnyújtás során együttműködik az egészségügyi és 

szociális alap- és szakellátást nyújtó intézményekkel.” (26.§) 
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13. számú táblázat: A házi segítségnyújtás főbb adatai 

Ebből 

Év Az ellátottak 
száma férfi nő 

Tízezer 60 
éven felüli 
lakosra jutó 

ellátott 

A térítési 
díjat fizető 
ellátottak 

száma 

A térítési 
díjat fizető 
ellátottak 
aránya, % 

1995 44 449 13 627 30 822 219,4 38 748 87,2 
2004 43 542 13 030 30 512 202,3 37 099 85,2 
2005 45 130 13 154 31 976 209,2 36 908 81,8 
2006 48 088 13 949 34 139 221,6 37 765 78,5 
2007 45 989 12 542 33 447 209,6 28 807 62,6 
2008 48 120 12 655 35 465 216,4 27 968 58,1 

    Forrás: KSH 2008 

 

A házi segítségnyújtás országos adatai szintén és erősebben hullámzó éves változásokat 

mutatnak (13. számú táblázat). Ha a 13 év ellátotti növekedését tekintjük, az 2000-ig 

csökkenő, majd onnan növekvő, és 2007-ben megint hullámzó folyamatot érzékeltetnek, és 

azt is leszögezhetjük, hogy az összes ellátotti szám 4000 fővel sem gyarapodott, holott a 

hátrányos helyzet már többször említett öregedési aspektusa erőteljes növekedést mutat. Igen 

nagy különbség látható az étkeztetésben és házi segítségnyújtásban részesülők számai között 

utóbbi „kárára”, a háromszoros és kétszeres különbség a férfiak és nők esetében észlelhető, 

tehát országos szinten is talán előbb, de minden bizonnyal többen veszik igénybe az 

étkeztetést, mint a házi segítségnyújtást. 

 

14. számú táblázat: A házi segítségnyújtás főbb adatai területi egységenként, 2008 

A 
tárgyévben 

ellátást 
kérők 

Az 
ellátottak 

A térítési 
díjat 

fizető 
ellátottak 

Az egy  
gondozóra 

jutó 
ellátottak 

száma 

Területi egység 

száma 

Tízezer 
65 éven 

felüli 
lakosra 

jutó 
ellátott 

Győr-Moson-Sopron 767 1 366 197,4 1 171 5,2 
Vas 341 1 224 283,6 607 7,3 
Zala 1 506 2 307 452,4 609 8,2 
Nyugat-Dunántúl 2 614 4 897 299,8 2 387 6,9 
Ország összesen 29 214 48 120 293,4 27 968 7,1 

     Forrás: KSH 2008 

 

A 2008-as regionális és megyei adatok az ellátottak és a tízezer 65 éven felüli lakosra jutó 

ellátottak esetén már egyértelműen Zala megyét helyezik első helyre (14. számú táblázat), 
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eltérően az étkeztetés adataitól. Figyelemreméltó adat a térítési díjat fizetőké, amely Győr-

Moson-Sopron megyében a legmagasabb, és csak fele illetve negyede (!) az ellátottaknak a 

másik két megyében. A fizetőképes kereslet, a térítési díj és az állami támogatás színvonala a 

kutatás három legfontosabb tényezője a finanszírozásnak, ahogyan azt mindegyik hátrányos 

helyzetű kistérség vonatkozásában megállapítjuk majd az interjúelemzéseknél. A 

fizetőképesség lejtőjéhez hasonló az egy gondozottra jutó ellátottak számának alakulása, a 

7,1-es országos átlaghoz képest a régióban hajszállal jobb a szakember-ellátottság, 

ugyanakkor nagyot ugrik az adat Vas megyében, és Zala megyében is, pont azokon a 

területeken, ahol az ellátottak száma magasabb, és ahol a hátrányos helyzet 

következményeként az idősödő helyi társadalom szükségletei halmozódnak, igényeit viszont a 

térítési díj fizetésének lehetősége befolyásolja. 

 

15. számú táblázat: A házi segítségnyújtás és az étkeztetés főbb adatai fenntartók 

szerint, 2008 

Házi segítségnyújtás Szociális étkeztetés 

Fenntartó ellátotta
k száma 

térítési 
díjat 

fizetők  
száma 

gondozó
k száma 

ebből: 
szakkép-

zett 

egy 
gondozó
-ra jutó 

ellátottak 
száma 

ellátottak 
száma 

térítési 
díjat 

fizetők 
száma 

Települési 
önkormányzat 26 978 17 908 4 132 2 901 6,5 77 570 71 913 
Önkormányzati 
intézményfenntartó 
társulás 6 326 3 306 784 588 8,1 11 713 11 215 
Többcélú kistérségi 
társulás 8 787 5024 1 217 710 7,2 13 801 12 525 
Egyház 1 127 466 146 91 7,7 1 659 1 528 
Közhasznú társaság 664 384 85 48 7,8 1 635 1 561 
Alapítvány 2 773 280 299 133 9,3 932 723 
Közalapítvány 16 15 2 2 8,0 42 42 
Egyesület 1 143 366 119 93 9,6 377 109 
Társas vállalkozás 2 2 2 2 1,0 31 31 
Egyéb 304 217 29 15 10,5 43 43 
Összesen 48 120 27 968 6 815 4 583 7,1 107 803 99 690 
  Forrás: KSH 2008 

 

A fenntartók szerinti bontásban látható országos szintű adatokkal kapcsolatban 

megállapítható, hogy 2008-ban a házi segítségnyújtásban részesülők több, mint felét, 26 978 

főt, még mindig a települési önkormányzatok önálló feladatellátásban látják el. Az 

intézményfenntartó társulások által és a többcélú kistérségi társulások által ellátottak száma 
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összesen sem éri el az önkormányzatok által ellátottakét, bár a többcélú kistérségi társulások 

már felülkerekedtek az intézményfenntartókon, vagyis a jogalkotói ösztönzés hatása itt nagy 

valószínűséggel kimutatható. Ha leegyszerűsítjük a térítési díjat fizetőkkel és az ellátottakkal 

kapcsolatos összefüggéseket, akkor a „vesztesek” azok az ellátottak, akik település, vagy 

többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmények házi segítségnyújtás szolgáltatásait 

kénytelenek igénybe venni, míg a mikro-térségi filozófiát erősítő intézményfenntartásban 

működtetett szolgáltatások alanyai jobb eséllyel mentesülnek ez alól42.  

 

Egy másik megállapításom az egy gondozóra jutó ellátottak számával kapcsolatos: a 

települési önkormányzatok, az intézményfenntartó társulások és a többcélú kistérségi 

társulások jogalkotó által nem definiált hatékonysági versenyének nyertese ebből a 

szempontból az önállóan feladatot ellátó település, ahol 2008-ban 6,5 ellátottat látott el egy 

gondozónő. Ennél alig rosszabb a többcélú szociális szolgáltatástervezés adata 7,2-vel, és a 

legkevésbé ad a minőségi szolgáltatás nyújtására lehetőséget az intézményfenntartó tervezési 

forma 8,1 fő ellátottal. Az alapítványok és egyesületek adatai ennél is rosszabbak, ami nem 

meglepő a civil szervezetek állami támogatásának folyamatos csökkentése mellett. 

 

Az étkeztetésben részesülők 70 %-át települési önkormányzatok látták el 2008-ban, ennek 

1/7-ét intézményfenntartásban, 1/6-át többcélú kistérségi társulásban működő intézmények. A 

térítési díj fizetése szinte teljes körű, a nem fizetők aránya az 1/10-ed részt nem éri el. 

Ahogyan azt a 16. számú táblázatból olvashatjuk, a házi segítségnyújtásban ellátottak száma 

a kistelepüléseken a legnagyobb (Budapest nélkül), ez az étkeztetésben még jellemzőbb akkor 

is, ha mindkét esetben önmagában a 2000-4999 fős településeken a legmagasabb az ellátottak 

száma. A 0-1999 fős településeken élő 65 évesnél idősebbekre jut a legmagasabb ellátotti 

szám, ami megint az idősödés és az igények növekedése mögött megtalálható szociális 

alapszükségletek növekedését sejteti. 

 

16. számú táblázat: A szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás adatai az ellátottak 

lakóhelye és népességnagyság szerint, 2008 

Népességnagyság Házi segítségnyújtás Szociális étkeztetés 

                                                 
46 Természetesen nem célom a térítési díj fizetésének szabályozását befolyásoló kistérségi jellemzők: idős 
emberek száma, igények száma, településszerkezet, jogszabályi környezet, meglévő intézményi erőforrások, stb. 
hatását figyelmen kívül hagyni, ezért is jeleztük: ez egy leegyszerűsítő megállapítás. 



116 
 

ellátottak 
száma 

tízezer 60 
éven 
felüli 

lakosra 
jutó 

ellátott 

tízezer 65 
éven 
felüli 

lakosra 
jutó 

ellátott 

ellátottak 
száma 

tízezer 60 
éven 
felüli 

lakosra 
jutó 

ellátott 

tízezer 65 
éven 
felüli 

lakosra 
jutó 

ellátott 
             –     499 4 857 697,3 896,0 5 157 740,3 951,3 
       500–     999 5 653 496,1 646,8 10 902 956,7 1247,4 
    1 000–  1 999 7 298 368,0 491,0 16 622 838,1 1118,3 
    2 000–  4 999 9 111 291,1 394,5 20 609 658,5 892,4 
    5 000–  9 999 4 445 226,0 306,7 10 529 535,3 726,4 
  10 000–19 999 3 303 138,5 191,1 9 689 406,3 560,5 
  20 000–49 999 3 142 118,6 162,2 8 303 313,5 428,6 
  50 000–99 999 2 609 168,6 234,1 5 867 379,2 526,4 
100 000– 3 245 131,5 180,6 8 742 354,4 486,6 
Budapest 4 457 104,3 140,8 11 383 266,3 359,7 
Ország összesen 48 120 216,4 293,4 107 803 484,8 657,2 
Forrás: KSH 2008 

 

5.3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

„(1) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk 

és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes 

időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló 

életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást biztosíthat 

a) a házi segítségnyújtást végző szolgáltató, illetve intézmény, vagy 

b) a megyei önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás és a 86. § (2) bekezdésének c) 

pontja szerinti önkormányzat, úgy, hogy a házi segítségnyújtást a 90. § (4) bekezdése 

szerinti megállapodás útján biztosítja. 

(2) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell 

a) az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő 

haladéktalan megjelenését, 

b) a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali 

intézkedések megtételét, 

c) szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését. 

(3) A fogyatékos személyek, illetve a pszichiátriai betegek részére nyújtott 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátója együttműködik a támogató szolgáltatást, 

illetve a pszichiátriai betegek részére közösségi alapellátást nyújtó szolgáltatóval. 

(4) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan 

rászorult 
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a) az egyedül élő 65 év feletti személy, 

b) az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, vagy 

c) a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy 

pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos 

biztosítását. 

(5) A (4) bekezdés c) pontja szerinti esetben a háztartásban élő kiskorú személyt nem 

kell figyelembe venni. 

(6) A súlyos fogyatékosságot a 65/C. § (5)-(7) bekezdése szerint, a pszichiátriai 

betegséget és az egészségi állapot miatti indokoltságot külön jogszabály szerint kell 

igazolni.” (Szociális törvény 65.§) 

 

A rendelet szerint – megint csak a kutatás eredményeire tekintettel részletesen: 

   „(1) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás megszervezéséhez biztosítani kell 

a) a segélyhívásokat fogadó diszpécserközpontot, 

b) a segítségnyújtást végző gondozókat foglalkoztató olyan szakmai központot vagy 

központokat, amelyek a teljes ellátási terület vonatkozásában biztosítják a gondozónak a 

(4) bekezdés szerinti időtartamon belüli helyszínre érkezését. 

(2) Egy szakmai központ keretében legalább 40, a segélyhívó készülék megfelelő 

használatára képes időskorú vagy fogyatékos személy, illetve pszichiátriai beteg 

otthonában kell segélyhívó készüléket elhelyezni. A diszpécserközpontot úgy kell 

kialakítani, hogy annak folyamatos működése és elérhetősége biztosított legyen. Egy 

diszpécserközpont több szakmai központ ellátási területéről fogadhat segélyhívásokat. 

(3) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez biztosítani kell 

a) a műszaki rendszer körében az ellátottnál elhelyezett segélyhívó készüléket, jelzést 

továbbító berendezést, a jelzés fogadására alkalmas vevőberendezést, továbbá ügyeleti 

személyi számítógépet ügyeleti szoftverrel, 

b) a gondozó saját felszerelése körében mobiltelefont, készenléti táskát, továbbá a gyors 

helyszínre érkezéshez szükséges feltételeket. 

(4) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás folyamatos készenléti rendszerben működik. 

A diszpécserközpont segélyhívás esetén - a segítséget kérő nevének, címének és az egyéb 

rendelkezésre álló információknak a közlésével - értesíti a készenlétben levő gondozót. A 

gondozónak 30 percen belül kell az ellátott lakásán megjelennie. 

(5) Ha a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban részesülő ellátott házi 

segítségnyújtást igényel, és a külön jogszabályban meghatározott gondozási szükséglete 
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fennáll, a részére jelzőrendszeres házi segítségnyújtást biztosító köteles a házi 

segítségnyújtást is nyújtani, illetve az Szt. 65. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben 

megszervezni. (29.§) 

 

 

 

17. számú táblázat: Egyéb szociális alapszolgáltatásban részesülők száma területi 

egységenként, 2008 

Területi egység 
Jelzőrendszeres 

házi 
segítségnyújtás 

Győr-Moson-Sopron 5 597 
Vas 841 
Zala 1 217 
Nyugat-Dunántúl 7 655 
Ország összesen 38 091 

Forrás: KSH 2008 

 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban ellátottak száma okozza a régión belüli 

egyenlőtlenség legnagyobb fokát: az ellátottak száma Győr-Moson-Sopron megyében a 

legnagyobb (17. számú táblázat). A vizsgált vasi és zalai kistérségek mindegyikében 

gondot okoz ennek a szolgáltatásnak a megszervezése, a jogalkotó által csak pályázattal, így 

önerővel megközelíthető források elkülönítése miatt is.  

 

18. számú táblázat: Egyéb szociális alapszolgáltatásban részesülők száma az ellátottak 

lakóhelye és népességnagyság szerint, 2008 

Népességnagyság 
Jelzőrendszeres 

házi 
segítségnyújtás 

             –     499 4 747 
       500–     999 5 910 
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    1 000–  1 999 7 418 
    2 000–  4 999 8 010 
    5 000–  9 999 2 713 
  10 000–19 999 3 433 
  20 000–49 999 2 081 
  50 000–99 999 1 392 
100 000– 1 053 
Budapest 1 334 

Ország összesen 
38 091 

   Forrás: KSH 2008 

 

Területi aspektus után a településszerkezeti jellemzőket emeljük ki a jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás megszervezésében, a 18. számú táblázat segítségével: ismét a 0-1999 fős 

kistelepüléses kör a legérintettebb a szolgáltatás igénybevételében a 2000-4999 fős 

települések vezető szerepe mellett. Talán nem túlzás azt mondanunk, hogy ez utóbbi 

településkategória lenne a hátrányos helyzetű kistérségek által leginkább preferált, 3-5 

település mikro-körzetében biztosítható, leghatékonyabb és legemberközelibb szolgáltatás 

megvalósítását. 

 

19. számú táblázat: Egyéb szociális alapszolgáltatásban részesülők száma fenntartók 

szerint, 2008 

Fenntartó Jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás 

Települési önkormányzat 9 115 

Megyei, fővárosi önkormányzat 133 

Önkormányzati intézményfenntartó társulás 2 642 

Többcélú kistérségi társulás 4 691 
Kisebbségi önkormányzat – 
Egyház 292 
Közhasznú társaság 20 605 
Alapítvány 220 
Közalapítvány – 
Egyesület 393 
Társas vállalkozás – 
Egyéb – 
Összesen 38 091 
Forrás: KSH 2008 

 

A 19. számú táblázat jól mutatja, hogy 2008-ban a közreműködő szervezetek közül a 

közhasznú társaságok látták el a legnagyobb számú rászorulót, ekkor a finanszírozással 
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szabályozott szolgáltatástervezés ezt még megengedte, 2010-ben már csak azoknak a civil 

szervezeteknek, amelyek elegendő tőkével rendelkeztek a kifejezetten eszközigényes 

(diszpécserközpont, autó, mobiltelefon, alapfelszereltségű táska, szakember, stb.) 

alapszolgáltatás létrehozásához vagy működtetéséhez. A többcélú kistérségi társulások által 

ellátottak száma itt már duplája az intézményfenntartásban ellátottaknak, de még mindig 

csak a fele az önkormányzatinak. 

5.4. A személyes gondoskodás megszervezésére köteles szervek 

A Szociális törvény az alábbiak szerint rendelkezik a személyes gondoskodás 

megszervezésére kötelezett szervek feladatairól: 

• a települési önkormányzat köteles biztosítani az étkeztetést, a házi segítségnyújtást, és 

állandó lakosainak számától függően a (2) bekezdés szerinti szociális 

szolgáltatásokat, 

• az a települési önkormányzat, amelyiknek területén kétezer főnél több állandó lakos 

él, családsegítést (a), háromezer főnél több állandó lakos él, családsegítést és idősek 

nappali ellátását (b), tízezer főnél több állandó lakos él, családsegítést, idősek nappali 

ellátását, és egy eddig nem említett nappali ellátást (c), harmincezer főnél több 

állandó lakos él, az a)-c) pont szerinti szociális szolgáltatásokat és átmeneti 

elhelyezést nyújtó ellátást (d), ötvenezer főnél több állandó lakos él, az a)-d) pont 

szerinti szociális szolgáltatásokat és utcai szociális munkát köteles biztosítani, 

• a megyei és a fővárosi önkormányzat (a továbbiakban: megyei önkormányzat) köteles 

gondoskodni azoknak a szakosított ellátásoknak a megszervezéséről, amelyek 

biztosítására e törvény alapján a települési önkormányzat nem köteles, és köteles 

gondoskodni a szakosított szociális szolgáltatások területi összehangolásáról. (88.§) 

• a települési önkormányzatok ellátási kötelezettsége a település lakosságára, valamint 

a településen életvitelszerűen tartózkodó hajléktalanokra terjed ki, kivéve, ha az 

intézményt társulás keretében más önkormányzattal közösen tartják fenn, vagy az 

intézménnyel nem rendelkező önkormányzattal kötött szerződésben a fenntartó az 

ellátást más önkormányzat lakosaira kiterjedően is vállalta, 

• az ellátási kötelezettséggel nem rendelkező önkormányzat a szolgáltatása 

megszervezéséhez kapcsolódóan helyi rendeletében meghatározhatja, hogy csak saját 

települése lakosai részére biztosítja az ellátást, 
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• az intézményt fenntartó önkormányzat az intézménnyel nem rendelkező 

önkormányzat kérése alapján a település lakosainak ellátását nem tagadhatja meg, ha 

e törvény hatálybalépésekor már az ellátást biztosította a másik település lakosai 

számára, 

• a szociális szolgáltatást a helyi önkormányzat, illetve a társulás más helyi 

önkormányzattal kötött megállapodás útján is biztosíthatja. A megállapodásban 

rögzíteni kell a szociális szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szabályokat és az 

ellátottak után fizetendő hozzájárulás mértékét. (89.§) 

• A helyi önkormányzat ellátási kötelezettségének a szociális szolgáltatást nyújtó 

szolgáltató, intézmény fenntartásával, vagy szolgáltatót, intézményt fenntartó 

önkormányzati társulásban történő részvétellel, vagy szolgáltatót, intézményt 

működtető fenntartóval létrejött - a szociális szolgáltatás nyújtásának a helyi 

önkormányzattól vagy a társulástól történő átvállalásáról szóló - 90. § (4) bekezdése 

szerinti megállapodás, illetve ellátási szerződés megkötésével tehet eleget. (90.§) 

• A helyi önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 

igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról rendeletet alkot. (92.§) 

 

A jogszabály citált paragrafusai közül a lakosságszámra telepített kötelező feladatellátás, 

valamint a feladatellátás szolgáltatástervezési formáinak szabályozása a legközvetlenebb 

kapcsolódási pont a kutatás eredményeihez – azzal együtt, hogy a jogszabály nem tér ki a 

többcélú kistérségi társulásos feladatellátásra, ahogyan a hozzá tartózó rendelet sem. 
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6. Esettanulmányok 

6.1. Módszerválasztás indoklása 

 

A vizsgált szolgáltatási térség, illetve kistérségek szociális szolgáltatásszervezését és a 

finanszírozás kapcsolatát, az elemzési szempontoknak megfelelő logikában, a 

dokumentumelemzéssel és mélyinterjúk tartalomelemzésével mutatom be. A módszer segíti a 

kistérségek sajátos jellemzőinek megjelenítését, anélkül, hogy bármilyen összehasonlítást 

kezdeményezne közöttük. További előnye az esettanulmánynak, mint információkezelési 

módszernek az, hogy rendszerezi az ismereteket, ezáltal az egyes szempontok közötti 

összefüggéseket is kiemeli.  

 

A kapcsolódó ábrák a lényeges, a dolgozat kutatási témájának szempontjából meghatározó 

aspektusokat teszik vizuálisan értelmezhetővé. A dőlt betűvel szerkesztett szövegrészek a 

dokumentumokból és mélyinterjúkból szó szerint idézett, az adott kistérségre vonatkozó 

egyedi megközelítéseket hivatottak érzékeltetni az olvasóval, ismételten a kistérségi 

karakterisztikák megrajzolása végett. A két forrás megkülönböztetésére a következő jelzést 

használom ott, ahol az a szövegkörnyezetből nem derül ki: (d), (i). 

 

A részösszefoglalásként funkcionáló bekezdések a vizsgálati szempontok nagy számának 

betudható szövegkövetési nehézség oldását, a közöttük leírható oksági viszonyok jobb 

megértését szolgálják.  

 

Végül: A Zalaegerszegi és Őriszentpéteri kistérségek egy szolgáltatási térségként értelmezése 

alapján azokat természetszerűen egy esettanulmányban mutatom be úgy, hogy mindkét 

kistérség jellemzői, aktorainak véleményei jól beazonosíthatóak maradjanak, éppen az 

egyező, eltérő vagy kompromisszumos szolgáltatásszervezési motivációk miatt. Ugyanakkor 

a Zalaszentgróti és Pacsai kistérségek önálló esettanulmányban olvashatóak, így alakítva ki a 

négy kistérség három tanulmányban való feldolgozását. 
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6.2. Esettanulmány – Zalaegerszeg-Őriszentpéteri szolgáltatási térség 

6.2.1. A Zalaegerszegi kistérség, mint kivétel 

 

12. számú ábra: A Zalaegerszegi kistérség települései és infrastruktúrája 

 

        Forrás: www.terport.hu 2010 
 

A TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény Szakmai Programja (2009) „Zalaegerszegi kistérség 

általános bemutatása” fejezet alapján a településszerkezetről és a lakosságszámról a 

következőket állapíthatjuk meg: 

• A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2005. június 30-án alakult az 

ország legnagyobb statisztikai alapú kistérségeként 79 település összefogásával, 

székhelye Zalaegerszeg Megyei Jogú Város.   

• A 2007. év legfontosabb változása volt, hogy a települési önkormányzatok többcélú 

kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény módosításával a zalaegerszegi 

kistérségből kiváló 14 település további 6 településsel összefogva 2007. októberében 

megalakította a Pacsa és Térsége Többcélú Kistérségi Társulást. A kistérség 

településszáma „79-ről 65-re, lakosságszáma 104.429 főről 95.741 főre csökkent” 

(Szakmai Program 2009:15), de továbbra is az ország legnagyobb településszámú 

kistérsége maradt. 
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• A 65 település a Nyugat-dunántúli Régióban, a megyeszékhely Zalaegerszeg, valamint 

északon Zalalövő város, délen Pacsa nagyközség közvetlen vonzáskörzetében 

helyezkedik el, a települések távolsága a megyei jogú várostól 5-30 km. 

• „A társulás településszerkezete jellemzően aprófalvas, a 2006. január 1-jei 

népességadatok figyelembe vételével 65 település közül 55 község 1000 fő alatti és 

közülük 39 (60%) település 500 fő alatti lélekszámú. A településekből 40 aprófalvas 

kategóriába tartozik, 13 település lakossága alig haladja meg az 500 főt. 1000 fő feletti 

település 10 van, míg 5000 fő feletti lakosság csupán a megyeszékhelyen, 

Zalaegerszegen él.  A kistérség másik városa, Zalalövő 3154 fővel. A kistérség 

lakossága évről-évre csökken.” (Szakmai Program TÁMASZ Alapszolgáltatási 

Intézmény 2009:15 és 21. táblázat) 

• Egyes mikro-térségekben, csaknem általánosan a törpe- és aprófalvakban jellemző az 

elöregedő helyi társadalom, de a nagyobb településeken is egyre nő a 60-70 év 

felettiek száma, az öregedési index 2006-ban 20,8% (20. számú táblázat). 

• Jellemzően a megyeszékhelyhez közelebb levő települések népességszáma és 

népsűrűsége magasabb, míg a távolabbi községek és az aprófalvak többsége a községi 

átlagnál is alacsonyabb mutatókkal rendelkezik.  

20. számú táblázat: Népesség, népmozgalom 2006 

Lakónépesség 
az év végén 

Élve-
születés 

Halálo-
zás 

Belföldi 
vándor-

lási 
különbö

-zet 

Természe
-tes 

szaporo-
dás, 

fogyás  

Belföldi 
vándor-

lási 
különbö

-zet 
Kistérség 

fő 

változá-
sa a 

2001. év 
végé-
hez, % 

Váro-
sok 

népes-
sége 

Telepü-
lések 

átlagos 
népes-
sége 

ezer lakosra  
2000–2006. évi 

átlaga ezer lakosra  

A 60 
éves és 
idősebb 
népesség 
aránya az 
állandó 

népesség-
ből az év 
végén, % 

Keszthelyi
–Hévízi 

48 
199 0,9 

25 
746 1 785 8,3 12,7 0,0 -4,6 2,8 23,2 

Lenti 
22 

313 -5,1 8 421 438 8,1 15,8 -4,2 -8,4 -2,8 24,6 

Letenyei 
17 

859 -6,2 4 312 638 7,9 17,9 -9,9 -10,4 -1,4 24,0 
Nagykanizs
ai 

81 
127 -3,0 

52 
571 1 690 8,7 12,2 -2,2 -4,9 -2,0 21,3 

Zalaegersz
egi 

105 
707 -0,6 

65 
024 1 338 9,2 11,6 0,6 -3,7 1,3 20,8 

Zalaszentgr
óti 

18 
238 -3,4 7 547 760 7,7 14,9 -5,5 -7,6 -0,1 23,1 

Összesen  
293 
443 -1,9 

163 
621 1 142 8,6 12,8 -1,7 -5,2 0,0 22,0 

 
Forrás: Zala Megye Statisztikai Évkönyve 2006. 
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• A Zala megyei tendenciákkal ellentétben nem általános jelenség a lakónépesség 

csökkenése, egyik évről a másikra kismértékű növekedés és csökkenés is 

tapasztalható, a természetes szaporodás (fogyás) mégis kimutatható (20. számú 

táblázat).  

• „A települések mindegyike önálló önkormányzattal rendelkezik. A testület köteles 

biztosítani a szociális alapellátást a helyi szükségleteknek megfelelően. A feladat 

ellátása érdekében a korábbi években is társultak más önkormányzatokkal (döntően a 

körjegyzőség központjával), de számos településen hiányos a szociális és 

gyermekjóléti alapszolgáltatási rendszer”, ahogyan a közszolgáltatások rendszere is 

(Szakmai Program 2009:16). 

• A statisztikai térség területén 20 körjegyzőség működik, mely magába foglalja a térség 

65 települési önkormányzatát.  

21. számú táblázat: A két kistérség település és lakosságszáma 
 Zalaegerszegi Kistérség Őriszentpéteri Kistérség 
50 fő alatti lakosságszámú település 

 
2 - 

50-100 fő közötti lakosságszámú 
település  

3 5 

100-500 fő közötti lakosságszámú 
település 45 

32 13 

500-1000 fő közötti lakosságszámú 
település 19 

16 3 

1000-1500 fő közötti 
lakosságszámú település 6 

5 1 

1500-2000 fő közötti 
lakosságszámú település 3 

3 - 

2000-3000 fő közötti 
lakosságszámú település nincs 

- - 

3000-3500 fő közötti 
lakosságszámú település 1 

1 - 

Összesen: 62 22 

Forrás: Szakmai Program (2009) 

 

A „hátrányos helyzet” okai és azok hatása a szolgáltatásszervezésre 

A többcélú kistérségi társulás alelnöke, Pakod település polgármestere szerint hátrányos 

helyzet és hátrányos helyzet viszonylagos. A Zalaegerszegi kistérség ugyan ma nem minősül 

hátrányos helyzetűnek, mert a megyei jogú város közel van, mert a munkahelyek száma és 

hozzáférése relatíve elegendő és jó, alacsony az elvándorlás, és a szociális ellátórendszer 

működése a „hagyományos rászorultságot” kezelni tudja, ám az „új típusú rászorultság” (i) 

kezd megjelenni a térségben. A jelenlegi helyzet tehát nem statikus, és a környező hátrányos 
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helyzetű kistérségek közelsége nem segíti a kistérséget saját helyzetének szinergikus 

jobbításában. 

 

A megyei gyámhivatal vezetője – aki önkormányzati, közigazgatási és szociális szakember is 

egy személyben – az „ellapuló” településszerkezetet (i), a rossz korstruktúrát, az 

elvándorlások növekedését, így az eltartóképesség csökkenését, az ingatlanok 

elértéktelenedését „egyre rosszabb szociális helyzetként” (i) értékeli. Magas a gondozási 

szükséglet, ami nem csak az idős emberek „eltartási szükségletét” (i) növeli, hanem a 

gyermekek szegénységének is rizikótényezője.  

 

Zalalövő jegyző asszonya elsősorban a foglalkoztatási nehézségeket, a kistérségi munkaerő 

alacsony jövedelemszerző képességét, és a jövedelmek alacsony színvonalát, az ingázások 

magas számát látja legnagyobb problémának. Az idősödő lakosság itt azt jelenti, hogy az 

általában alacsony lakosságszámhoz képest kevés gyermek születik, emiatt és az 

elvándorlások emelkedő tendenciája miatt öregszik a népesség. A társulás elnökével szemben, 

és hasonlóan a gyámhivatal vezetőjéhez szerinte az elvándorlás igenis megkezdődött, és 

alapvető szociális problémákat fog jelenteni már rövidtávon is, ráadásul az Alföldről 

betelepülők hozzák magukkal szociális problémáikat, ami hozzáadódik a helyi szociális 

gondokhoz.  

 

Negatív tendenciaként értékelhető az elöregedés, a munkanélküliség tartóssá válása, a 

nagyváros relatív messzesége, a szociális ellátórendszerben megjelenők körének szélesedése a 

társulás pénzügyi bizottságának tagja és egyben Zalaistvánd település polgármester asszonya 

szerint, azonban a relatíve jó helyi infrastruktúra a település környezetében kompenzálni tudja 

ezek hatását.  

 

Megismétli és kiemeli a „körben hátrányos helyzetű terek” meghatározó voltát a társulás 

egészségügyi és szociális bizottságának elnöke, Pókaszepetk település vezetője, miszerint a 

Zalaegerszegi kistérség peremén elhelyezkedő települések bármelyik hátrányos helyzetű 

kistérségben elképzelhetők lennének. „A kistérség mérete, magas településszáma óhatatlanul 

okozza a peremhelyzetű térségek kialakulását, és felveti a kérdést: maradjanak-e jelenlegi 

helyükön vagy csatlakozzanak-e inkább a térben és problémákban is sokkal „közelebbi” 

kistérségekhez?” (i). A legégetőbb probléma a peremhelyzetű létben a munkaerőpiac hiánya 
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és az ebből következő lakásépítések számának csökkenése, mindegyik a helyben való 

megmaradást nehezíti meg. 

 

Az egészségügyi és szociális bizottság tagja, aki Nemesapáti település polgármester asszonya 

is, úgy véli, hogy Zalaegerszeg közel van, s bár a környező településszerkezet aprófalvas, a jó 

infrastruktúra, a lakosságszám növekedése és ennek hatására az öregedési folyamatok 

normalizálódása valóban nem okozhat hátrányos helyzetet. A kistérség ezen részén is mindig 

voltak „szociálisan ellátottak”, főként a társadalmi-, gazdasági-és infrastrukturálisan 

elmaradott településeken, ahol a munkanélküliek, a roma családok „ragaszkodnak” (i) a 

szociális intézményekhez. Ezért is volt szükség arra, hogy a közszolgáltatásokat többcélú 

kistérségi társulásos formában tervezzék megvalósítani, hiszen a szociális alapszolgáltatások, 

valamint a pénzbeli és természetbeni ellátások iránti igény jelenleg is fokozott, hozzáférésük 

azonban a fent említett településeken nem volt biztosított. 

 

A zalaistvándi intézményegység vezetője és a többcélú kistérségi társulás megbízott 

munkaszervezet-vezetője az eddigiektől egészen eltérő képet festett a kistérség hátrányos 

helyzettel való veszélyeztetettségéről. A növekvő munkanélküliség, az alacsony iskolázottság 

és az idősek emelkedő száma meglátásuk alapján „(…) ugyanolyan mutatókat jelent az 

Őrségben és a Zalaegerszegi kistérségben is, az előbbi aprófalvas településszerkezete és az 

utóbbi Zalaegerszeget nélkülözni kényszerülő helyzete miatt a hátrányos helyzet és a nem 

hátrányos helyzet kiegyenlítődik!” (i). Tekintettel arra, hogy a többcélúság lehetőséget ad a 

nagy lakosságszámú településeknek arra, hogy egyedül, vagy esetlegesen egy-két közeli 

településsel megfeleljenek a jogszabályi feltételeknek, meg is teszik azt, nem vesznek a 

nyakukba aprófalvas, halmozott gondokat, kivonulnak a térségből, így szinergiájuk sem hat a 

környező térségre. Az egyedülálló, egyre idősödő emberek számának növekedése maga után 

vonja a gondozási szükséglet növekedését is, ezért ebben a nagyváros nélküli kistérségben is 

jellemző az, hogy a jelenlegi szabályozás szerinti 6-8 gondozott gondozónőként nem tartható 

egyes településeken, mert egyszerűen képtelenség naponta 6 vagy 8 3-4 órás szükséglettel 

rendelkező idős embert ellátni. A szükségletek kielégítetlenségét ebben az esetben maga a 

szociális alapszolgáltatási rendszer működésképtelensége generálja, ami kimeríti a 

rendszerabúzus fogalmát. 

 

A TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény vezetőjének az a véleménye, hogy a Zalaegerszegi 

kistérségben mindösszesen 2-3 településről mondható az el, hogy elmaradott, alacsony a 
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hátrányos helyzettel veszélyeztetett terek száma. Az Őrség ilyen helyzetét egyértelműen az 

aprófalvas településszerkezet, az alapvető infrastruktúrák, ebből kifolyólag a munkahelyek 

hiánya, az elöregedés és a lakosságszám csökkenése okozza. A hátrányos helyzettel való 

érintkezés alapvetően követeli meg a szociális alapszolgáltatások folyamatos fejlesztését és 

azt is, hogy a létrehozott alapszolgáltatások kapcsolódjanak egymáshoz, összehangolásuk a 

szükséglet-kielégítés folyamatának legminimálisabb feltétele. 

 

Újabb, hátrányos helyzetet előrevetítő tényezőket sorolt fel a tófeji intézményegység vezetője, 

aki az aprófalvas térség, az infrastrukturális hiányok, a munkavállalás feltételeinek hiányai 

mellett: 

• a tömegközlekedés alacsony színvonalát,  

• ezen keresztül a munkaerő-piaci hátrányok fokozódását,  

• az „elzárt településeken, településrészeken, külterületi majorokban cigánytelepeken 

élő roma családok földutas és vízhiányos életét” (i),  

• a megmaradást jelentő helyi tényezők hiánya miatt elvándorló fiatalokat,  

• az egyedül maradó idős embereket és fokozott ellátási szükségleteiket emelte ki - ami 

ugyan nem jelent hátrányos helyzetet, de fokozott és megoldandó szociális 

problémákat mindenképpen. 

 

A hátrányos helyzettel való veszélyeztetettség hatása a szolgáltatásszervezésre 

1. Következtetésem, hogy a megkérdezettek nem látják egységesen saját kistérségük 

helyzetét -, de mindnyájan olyan folyamatokat írnak le, amelyet az alábbi ábra jól 

érzékeltet (13. számú ábra). Ez annak tudható be, hogy a hatalmas méretű kistérség 

különböző területein élnek, saját szűkebb hazájuk jellemzői és a Zalaegerszegi 

kistérség egészének megismerése, belátása a távolságok mentén mást és mást jelent. 

Mutatja ez egyben azt is, hogy az egyes intézményegységek különböző helyi 

sajátosságokkal bíró területeket és igénybevevőket szolgálnak, és megerősíthetem azt 

az alapvető, a kistérségi szociális szolgáltatástervezést befolyásoló tényt, miszerint 

egyik kistérség sem egyforma, és a különböző kistérségek települései is 

különbözőek egymáshoz képest. Többen megerősítették azt, hogy bár ez a kistérség 

nem hátrányos helyzetű, de a hátrányos helyzetű kistérségek közelsége erős 

hatótényező a mindennapi életben, és a hátrányos helyzet mutatóival szinte 

megegyeznek már a helyi mutatók, kifejezetten a peremhelyzetű települések esetében. 
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13. számú ábra: Relatív hátrányos helyzet, elbillenő mérleg 

 

                      Forrás: saját szerkesztés 

 

2. Problémák vannak, amelyek attól függetlennek tűnnek és halmozódnak, hogy milyen 

besorolást alkalmaz a jogalkotó különféle szempontjai alapján. Lehet, hogy mértékük, 

körforgásuk, egymásra való hatásuk „még nem veszélyes”, de az tény, hogy 

erőfeszítéseket kell tenni a szociális alapszolgáltatások folyamatos fejlesztéséért és 

azért is, hogy azok összehangolt módon szolgálják az idős embereket is. Ez a 

tervezési filozófia tükrözi a mai magyar szociálpolitika utólagosan beavatkozó, 

korrektív sajátosságát, ugyanakkor áthelyezi a hangsúlyt a preventív 

intézkedésekre, hangsúlyozza a folyamatos kistérségi jelenlét fontosságát, és 

felhívja a figyelmet a szociális problémák és a mögöttük meghúzódó szociális 

alapszükségletek egymást generáló, egyben felerősítő hatásának időben történő 

megakadályozására.  
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3. A 14. számú ábrán az egymáshoz hozzáadódó helyi kistérségi sajátosságokat, és a 

választott szolgáltatástervezési forma előnyeit és hátrányait eredményező 

összefüggéseket mutatom be.  

 

14. számú ábra: A kistérség területi jellemzőinek hatása a szolgáltatásszervezésre 

 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

6.2.2. Az Őriszentpéteri kistérség  

15. számú ábra: Az Őriszentpéteri kistérség települései és infrastruktúrája 

 

  Forrás: www.terport.hu 2010 
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2006. augusztus 1.-én az Őrségi Többcélú Kistérségi Társulás határozatlan időre jött létre, 

amely a szociális ellátási feladatok mellett az oktatási és nevelési-, az egészségügyi ellátási, a 

belső ellenőrzési, a mozgókönyvtári valamint a család-, gyermek –, és ifjúságvédelem feladat 

ellátását vállalta.  

 

„A társulás tagjai a közszolgáltatások magasabb szakmai színvonalon történő, illetve 

hatékonyabb ellátása érdekében vállalták, hogy a szociális és a család-, gyermek –és 

ifjúságvédelmi feladatokat közösen látják el oly módon, hogy e feladat-és hatáskörök ellátását 

átruházzák 2009. január 1-től a Támasz Alapszolgáltatási Intézményre azzal, hogy 

folyamatosan figyelemmel kíséri a kistérség demográfiai és szociális helyzetét.” (A TÁMASZ 

Alapszolgáltatási Intézmény Szakmai Programja 2009:19) 

 

Az Őriszentpéteri Kistérség a Nyugat-Dunántúli Régióban, Vas megye dél-nyugati 

szegletében található, a régió és az egész ország egyik legritkábban lakott területe. A kistérség 

területileg az Őrséget fedi le. Tipikusan aprófalvas vidék (21. számú táblázat),  a 22 

településen összesen 7162 ember él. Egyedül a térség központjának számító, 2005-ben városi 

rangot szerző Őriszentpéternek 1000 fő feletti a lakossága, a falvak többsége (18 település) 

500 fő alatti törpefalu (21. számú táblázat). Nagyon alacsony a népsűrűség, az országos átlag 

negyedét sem éri el”.  (ŐrségHELY:2) 

 
A 22 településen 8 körjegyzőség található. „A túlzott tagoltságnak oka az, hogy a 

rendszerváltás után az egykori társközségek minden szinten önállósodni akartak, sokszor 

érzelmi alapon hozták meg döntéseiket, ezért több kisebb falunak is önálló jegyzősége van.” 

(ŐrségHELY:10)  

  
A 21. számú táblázat azt is mutatja, hogy „Rendkívül magas a 60 évesnél idősebb népesség 

aránya az állandó népességen belül, ami kihatással van a halálozási statisztikák kedvezőtlen 

alakulására is. A Szakmai Program statisztikai adatai szerint az élve születések arányszámai a 

régióban kicsiny eltéréseket mutatnak csak egymástól, ellenben az 1000 főre vetített 

halálozási arányszám másfélszerese az egymástól kicsiny szórást mutató térségi átlagoknak. A 

két érték összevetéséből származó természetes szaporodási ill. fogyási mutató ennek 

megfelelően a megyei és országos átlaghoz viszonyítva erősebb népességbeli csökkenést 

jelez.” (Szakmai Program 2009:21)  
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21. számú táblázat: Az Őrség demográfiája 
 

Állandó népesség 2001.12.31. 
 0-14 15-65 65- 

Település 
 

Terület 
Km2 Férfiak 

 
Nők 
 

∑ 
éves 

Öregedési 
index (%) 

Népsűrűség  
(Fő/km2) 

Őrség összesen 305,23 3674 3915 7589 1041 4914 1634 157 25 
Forrás: Szakmai Program (2009) 
 

A hátrányos helyzet okai és azok hatása a szolgáltatásszervezésre 

A társulás elnöke, egyúttal Magyarszombatfa polgármestere a „zárt térség” (i) kifejezéssel 

kezdte válaszát, amelynek úgy gondolja nagyon sok összetevője, oka és okozata is az itt élők 

mindennapjainak része. Ilyen a nehéz megközelíthetőség, ebből fakadóan a gazdasági 

lehetőségek megtorpanása a kistérség kapujában, a gazdasági átalakulás okozta űr: a 

tradicionálisan mezőgazdasági munkahelyek megszűnése, és az ipar megtelepedését elősegítő 

feltételek hiánya, a tőkehiány, ami a vállalkozások alacsony számával illusztrálható. De ilyen 

a képzetlen munkaerő állandó munkavállalásának nehézsége, és az alkalmi munkavállalásból 

származó kiszolgáltatottságuk állandósulása, az ebből következő „permanens és fokozódó 

létbizonytalanság” (i), valamint az öregedő lakosság, különösen az egyedül élő idősek 

számának gyarapodása. „A hátrányok megsokszorozódnak!” (i) - emeli ki az elnök, s 

folytatja: „Egyszerre kell a jövedelem kiesése miatt ellehetetlenülő családok és a rászoruló 

idősek segítését megoldani, ami közösségi támogatás nélkül nem megy!” (i). Kettős teher a 

halmozott hátrányokkal élő lakosság szükségleteinek kielégítése, ami egyértelműen 

meghaladja a kistérség erőforrásainak kapacitását. 

 

Kevés a munkalehetőség, nincs megtartóerő, a fiatalok elmennek, a települések elöregszenek, 

s mert az idős emberek helyben maradnak, s a család közelsége fokozatosan csökken, a család 

támogató funkciói gyengülnek, vagy megszűnnek. „Az őrségi elnéptelenedés az 1980-as 

években indult el, amikor a helyi munkalehetőségek éppen a határszél, megyeszél földrajzi 

adottságok hatására kezdtek el csökkenni. 2000-től ez a folyamat felgyorsult, 10 év alatt a 

kistérség 1 falunyi embert veszített el, ami 22 településre vetítve óriási mértékű 

humánerőforrás hiányt is jelent. A 60-X évesek száma nagyon magas, a ráta 27%-os.” (i) – 

érzékelteti egymás mondatait kiegészítve a társulás munkaszervezetének vezetője és szociális 

referense.  

 

Őriszentpéter település vezetője hatékonyabbnak látta az interjú felvételét az önkormányzat 

szociális előadójának és aljegyzőjének, mint a témában szerinte kompetensebb 
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szakembereknek a jelenlétében, így a továbbiakban hármuk egybehangzó vagy eltérő 

véleményeit foglalom össze. Egyetértettek a már megkérdezettekkel abban, hogy a magas 

elvándorlás a helyi munkahelyek hiányának, a foglalkoztatási szerkezet átalakulásának, és a 

megélhetés bizonytalanságának következménye. Egyedül talán a nemzeti parki státusz és a 

szezonális turizmus jelent bevételi forrást az önkormányzat és a helyi lakosok számára, bár a 

falusi turizmus méretgazdaságossági korlátja ezeket is fékezi. Mindösszesen 3 hónap áll 

rendelkezésre, hogy az egész éves jövedelmet megszerezzék azok, akik a turizmusból 

szándékoznak megélni, ehhez minimum 20-30 fős szálláshely biztosítása szükséges, ez olyan 

befektetéseket igényelne, ami önerőben itt nem található meg. A családok megélhetési 

bizonytalansága mellett a lakosság rendkívül kedvezőtlen demográfiai összetételét 

hangsúlyozták: „(…) a 300%-os öregedési ráta a térség megújuló képességét jószerével 

nullára redukálja, ezt az agyelszívás folyamata csak erősíti.” (i)  A központi település, 

Őriszentpéter is fogy, 2004-ben még 7500 fő, ma már csak 5905 fő az állandó lakosok száma. 

 

A Kolping Gondozási Központ jelzőrendszeres házi segítségnyújtásért felelős koordinátora 

testközelből érzékeli az egyedül élő idős emberek sokszorosan nehéz élethelyzetét. Mint 

elmondta egyrészt valóban probléma, hogy számuk egyre nő, de az, hogy „a nagyon idősek 

maradnak leginkább egyedül” (i), tovább fokozza szükségleteik kielégítésének 

szükségességét.  

 

A leghátrányosabb helyzettel való veszélyeztetettség hatása a szolgáltatásszervezésre 

1. Következtetésem, hogy egységesen és egybehangzóan nyilatkoztak a válaszadók a 

kistérség hátrányos helyzetének okairól és azok következményeiről. Minden 

megkérdezett tudott egy-egy új szempontot hozzátenni a hátrányokhoz, a bezártság, az 

elnéptelenedési folyamat, az agyelszívás, a megújulási képtelenség, vagy a családok 

nehézségeinek és az idősek, de különösen az egyedül élő idős, különösen nagyon idős 

emberek kettős terhe formájában. Megerősítették tehát a jogalkotónak a kistérségről 

kialakított képét és a szakirodalomban olvasható leírásokat, az őrségi településeken 

élő emberek életminőségét a hiányok és hátrányok halmozott kombinációja 

határozza meg. Ezt láthatjuk a szinte a felborulás határán „álló” mérlegen (16. 

számú ábra), amely az Őrség esetében a Zalaegerszegihez képest komplex 

veszélyeztetettség állapotában kell, hogy gondolkodjon a szociális 

szolgáltatásszervezésről, jószerével a lassú, de jól körvonalazódó elmúlás 

időszakában. 
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16. számú ábra: Halmozottan hátrányos helyzet, felboruló mérleg 

 

 

                         Forrás: saját szerkesztés 

 

2. Felvetődött a kérdés: Vajon ilyen körülmények között milyen lehetősége van e 22 

aprófalvas településkörnek arra, hogy a fokozódó szociális alapszükségleteket 

kielégíteni tudja, s ezzel együtt tegyen eleget kötelező feladatainak? Érdekességként 

megjegyezhetem itt, hogy a településszerkezetből adódó hátrányokat egyik 

megkérdezett sem fogalmazta meg. Ezt értelmezhetjük úgy, hogy nem tartják a 

hátrányos helyzet okozójának, de úgy is, hogy adott esetben olyannyira együtt élnek 

ezzel az adottsággal, hogy az teljesen természetes számukra, és nem hozzák 

összefüggésbe a környező térségek hasonló vagy eltérő adottságaival, vagy e tény 

determináns, az életminőséget jelentősen befolyásoló voltával.  
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17. számú ábra: A „kettős teher” hatása az őrségi szolgáltatásszervezésre – kapcsolódás 
a Zalaegerszegi TÁMASZ Alapszolgáltatási Központhoz 

 

 

 
Forrás: saját szerkesztés 
 

A 17. számú ábra a hátrányos helyzet fokozódásából következő szolgáltatásszervezési forma 

megválasztásának, vagyis a Zalaegerszegi kistérséghez való csatlakozásnak az összefüggését, 

és a választott többcélú forma előnyeit és hátrányait magyarázza – itt előrevetítve a 

mélyinterjúk szempontsorának: szükségletek, finanszírozás, feltételek, intézményi struktúra, 

helyi szervezési alternatívák információit. 

 

6.2.3. Dokumentum-elemzés: szolgáltatástervezési tényezők a helyi írott anyagokban 

A dokumentumelemzés célja nem csupán az, hogy a szociális szolgáltatástervezés 

meghatározó dokumentumait a vizsgált tényezők szempontjából tegye nagyító alá, hanem az, 

hogy az analízissel egyúttal felhívja a figyelmet a jobbsorsra méltán érdemes írott szakmai 

anyagokra, amelyekben a jogalkotó – ha szándéka van rá … – megtalálhatja a hátrányos 

helyzetű kistérségekben működő szociális ellátórendszer tervezésének és szervezésének 

szakmai ok-okozati összefüggéseit. „Ha szándéka van rá …” – fogalmaztunk a fenti sorokban, 

hiszen szinte általánosítható szakmai közhely, hogy a kötelezően elkészítendő szakmai 

dokumentumok sorsa a helyi asztalfiók, amely ugyan kapaszkodót ad a helyi aktoroknak 

időről időre ahhoz, hogy felülvizsgálják, átalakítsák, vagy fejlesszék a rendszert – de azok 

elkészítéséhez segítséget, létrejöttük után pedig visszajelzést semmilyen formában nem 

kapnak. 
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Az értekezés azokat a helyi szakmai anyagokat használja fel, amelyek a helyi aktorok szerint 

a lehető legteljesebb összefüggéseket mutathatják meg a vizsgált tényezők esetében. Így 

fordult elő az, hogy szakmai programok és szolgáltatástervezési koncepció is „alanya” lett az 

analízisnek. Nem láttam értelmét ugyanis az azonos szintű szakmai dokumentumokhoz való 

feltétlen ragaszkodásnak, miután az előzetes terepmunka megmutatta: eltérő mennyiségi és 

minőségi paraméterek garmadájával találkozhatunk, amikor az azonos szintű szakanyagokat 

kezünkbe vesszük. Vagy éppen teljességgel hiányzik az az egyik kistérségben, ami a 

másikban igen magas szakmai színvonalon kidolgozott. Ezért törekedtem arra, hogy azokat a 

dokumentumot válasszuk elemzés tárgyául, amely – ahogyan írtam – a lehető 

legrészletesebben és legteljesebben vezethetnek el a helyi szolgáltatástervezés általunk 

kiemelt tényezőinek összefüggésszintű kutatásához. Természetesen ez a mintaválasztási mód 

nem teszi lehetővé, hogy összehasonlítsak szakmai programot szolgáltatástervezési 

koncepcióval – ahogyan a vizsgált kistérségek összehasonlítása alapvetően sem lehetett 

feladatunk sem a mélyinterjúk, sem a dokumentumelemzések terén. Nézzük hát, hogy a 

mélyinterjúk elemzéséhez használt tényezők:  

• szükségletek, 

• finanszírozás, 

• a kiegészítő normatívához való hozzájutás feltételeinek való megfelelés, 

• az „új modell”-ről – integrált, központosított, komplex szolgáltatási körrel rendelkező 

intézmény intézményegységekkel - alkotott vélemények, 

• és az alternatív helyi szolgáltatástervezési formák miként jelennek meg az egyes 

dokumentumokban. 

 

A TÁMASZ Szociális Alapszolgáltatási Központ szakmai programja (2009) a megyei 

szolgáltatástervezési koncepció hátterében (1-109.o.), e hivatkozás mellett az 

alábbiakban oldalszámot nem jelölök. 

 

Szükségletek 

Bár a Zalaegerszeg-Őriszentpéteri szolgáltatási térség szakmai programja misszióként 

fogalmazza meg, hogy „(…) a mindenkori szükségletekhez megoldást kínáló szolgáltatások 

egyes szintjei átjárhatóak legyenek, és a minimális cél az életminőség romlásának 

megakadályozása.”, ennél cizelláltabban nem nyilatkozik a szükségletek megismerésének 
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szerepéről. Szükségletként utal az önrendelkezés, az önállóság és a biztonság hármasáról, 

melyek a szociális alapszolgáltatások tervezésének legalapvetőbb szempontjai, kiváltképpen 

az idős emberek körében, ahol a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás és a 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatásai szinte szinonimái a fenti szükségleteknek – 

azok kielégítése oldaláról. Megismétli az „(…) aktuális állapothoz igazodó, szükségletközeli, 

választható, többszintű, differenciált szolgáltatások biztosításának szükségességét”, ahogyan 

hovatovább halmozza a „(…) valós szükségleteken alapuló, célzott és differenciált ellátások 

biztosítása” kifejezéssel a szükségletorientált védőháló jelentőségét a szolgáltatási térség 

2009-ben papírra vetett szakmai programjában. Míg felveti a gondozási szükséglet egészségi 

állapottal, ápolási rászorultsággal és az önkiszolgáló képesség szintjével kapcsolatos 

dilemmáit, addig nem „beszél” a szükségletek méréséről, a szükségletek és igények 

párhuzamáról, vagy a finanszírozás által befolyásolt és beengedhető igények nehézségeiről. 

Egy szakmai program nyilvánvalóan küldetésénél fogva sem lehet minden szempontból 

részletesen kidolgozott, mégis hiányérzete támad az elemzést végzőnek, mert a program 

szakmai színvonala országosan is példaértékű – de a szükségletek, mint szolgáltatástervezési 

tényezők sajnos mostoha szerepben maradnak. 

 

Finanszírozás 

A törvénynek való megfelelés fontos köntösében jelenik meg „(…) az intézmény és 

egységeinek gazdaságos működése, a források leghatékonyabb felhasználása.”. A 

kiszámíthatóság nem más azonban, mint a hosszútávon fenntartható szolgáltatások 

megtervezésének és megszervezésének lehetősége, amely a finanszírozást eszközéül 

használva nagyon nehéz helyzetben van ma – miután az a legkevésbé sem kiszámítható, 

sugallják a szerzők. Tulajdonképpen egyetértenek az aktorok azzal a kormányzati szándékkal, 

amely a többcélú kistérségi társulásos szociális szolgáltatástervezésben a forrás-optimalizáló 

szerepet látják, vagy vélik látni, mert a hatékonyabb közpénzfelhasználás és a jobb erőforrás 

koncentráció a szociális szakmák érdeke is. Ugyanakkor hiányolják a sajátos területi 

jellemzőkre differenciált, a tagolt településszerkezetre érzékeny finanszírozást, szemben a ma 

általános szakmai ellenszenvet kiváltó lakosságszám alapú finanszírozással. Az alacsony 

lakosságszámú térségek intézményeinek fenntartása ugyanis a gazdaságos működtetés alatt 

marad, ha csak nem élnek intézményegységek kialakításával.  

 

Kiemelik az aktorok a TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény létrehozásának kulcsát: a 

legmagasabb összegű kistérségi normatíva igénylésének lehetőségét úgy, hogy mindez ideig 
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(2009-2010) a társult településeknek - 84 település - nem kellett hozzájárulniuk a szociális 

feladatellátáshoz, viszont a társulásban való települési részvételek megteremtették a 

biztonságos normatíva-igénylést, ami lehetővé teszi a személyi és tárgyi feltételek fejlesztését 

a két kistérséget ellátó intézményegységek tekintetében. Ez utóbbi összefüggésre a 

„körforgalom jelzőtáblát” is kitehetnénk, hiszen a csatlakozási feltételeknek való megfelelésre 

(település- és lakosságszámarány) máris előzetes és rendkívül fontos jelzéseket kaphattunk.  

 

A kiegészítő normatívához való hozzájutás feltételeinek való megfelelés 

A TÁMASZ intézmény létrehozásával a legfontosabb cél a szolgáltatásokhoz való egyenlő 

esélyű hozzáférés megteremtése volt, amihez a fenti összefüggésben szükség volt a 

települések - szám szerint 62 település - belépésére a többcélú kistérségi társulásba. Ki kell 

hangsúlyoznom ezen a ponton, hogy ugyan az Őrségi Többcélú Kistérségi Társulás 22 

települése is próbálkozott a szociális szolgáltatások rendszerének kialakításával, ez azonban 

nem sikerült – pedig a jogalkotó megadta a lehetőséget a többlet normatíva-forrással ennek a 

térségnek is. Mégsem sikerült. Ugyanaz az eszköz, ugyanaz a szolgáltatástervezési forma nem 

használható tehát ugyanúgy minden térség-típusban – olvashatjuk a sorok között a szakmai 

programban. Mindösszesen ugyanis csak egy mondat utal erre a szövegben: „Az Őrségi 

Többcélú Kistérségi Társulás önállóan nem volt képes megszervezni saját szociális 

szolgáltatásait.”. Az, hogy a 84 település társulást vállalt, a közszolgáltatások hatékonyabb és 

magasabb szakmai színvonalú ellátását jelentheti, különösen a szociális étkeztetés, a házi 

segítségnyújtás és a jelzősrendszeres házi segítségnyújtás vonatkozásában, s lehetőséget ad 

bővülő települési igények esetén a szakosított ellátások térségi megszervezésére is.  

 

A 18. számú ábrán a társult települések nagy száma – 62 települési önkormányzat a 

Zalaegerszegi kistérségből és a teljes 22 önkormányzat az Őriszentpéteri kistérségből – 

mellett a szociális feladatellátás területi eloszlását is megfigyelhetjük a központi, 

Zalaegerszegen működő intézmény és a három, zalaistvándi, zalalövői és tófeji 

intézményegységhez tartozó települések számára és térbeli elhelyezkedése vonatkozásában. A 

„fehér folt” a nagyváros Zalaegerszeg, és két kistelepülés Kispáli és Nagypáli „kivonulását” 

érzékelteti, s illusztrálja a településszerkezetet érintő további kutatási eredményeimet: a 

lakosságszámot egyedül is biztosítani képes nagyvárosok megkülönböztetett szerepét a 

kistelepüléses, de különösen aprófalvas terek szociális szolgáltatásszervezésében. A 

„kivonulással” ugyanis az aprófalvak magukra maradnak, a kiegészítő normatíva feltételeit 

(lakosságszám és településszám arány) sokkal nehezebben vagy egyáltalán nem tudják 
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teljesíteni, így az alapszolgáltatások megszervezésére egyetlen út marad, a jogalkotó által is 

„ösztönzött”, hovatovább kikényszerített minél nagyobb településszámú társulások létrejötte, 

amely, mint a továbbiakban látni fogjuk egyáltalán nem biztosítja az olyannyira elvárt 

gazdaságos és költséghatékony működtetést. Az ábra önmagában vizuális bizonyítéka a 

szociális szolgáltatásszervezés mai gyakorlatának és kényszereinek: 

• a többcélú kistérségi társulások létrejöttébe vetett méretgazdaságossági és 

költséghatékonysági dilemmáknak,  

• az aprófalvas településszerkezetű terek nagyváros illetve városhiánnyal súlyosbított 

létkérdéseinek, 

• valamint a központosított, integrált nagyintézmények és a „házhoz vitt” szociális 

étkeztetés, házi segítségnyújtás, és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

alapszolgáltatások hozzáférési esélyegyenlőtlenségeit. 

 

18. számú ábra: A TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény ellátási területe 2009-től 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: A TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény Szakmai Programja (2009) 
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A kis lakosságszám, az alacsony népsűrűség, az aprófalvas településszerkezet, a központi 

funkciók hiánya, a városhiány csak akkor predesztinálja a kistérségeket a többcélúság felé, ha 

az megfelelően nagy szervezeti struktúrát von maga után: az intézményegységek hármasa ma 

a Zalaegerszegi-Őriszentpéteri szolgáltatási térségben kiindulópontja lehet egy tovább 

cizellálódó intézményegység-rendszernek, akár éppen az Őrség területén a közeljövőben. A 

kistérségi feladatellátás magasabb szintre emelése csak így lehetséges többcélú módon: a 

személyi feltételek javítása, a képzések, az együttműködések, a speciális szakemberek 

alkalmazása, vagy az önkéntesek beléptetése elérhető – de csak a „bolygók meghatározott 

állása” esetén.  

 

Meglepő lehet a „természetes szimbiózis” kifejezés használata, amikor a szerzők a közös 

feladatmegoldás kooperációját szeretnék kifejezni, ami szerintük nem igazán kényszer, hanem 

természetből fakadó, és a gazdaságos feladatellátást szolgálja. Minél több település 

csatlakozik a társuláshoz, annál jobban nő a szolgáltatásokhoz való hozzáférés: konkrétan 

minden településen a vizsgált három alapszolgáltatás esetében, közeli központban pedig a 

nappali ellátás, családsegítés vagy gyermekjóléti szolgáltatás formájában.  

 

Mindezen hullámzóan pozitív és negatív hangvételű szövegtartalmat egy egyértelműen 

negatív üzenet zárja: „A költségvetési törvény évről-évre nehezebbé teszi a hatékony feladat-

ellátást, a kedvezőtlen változások ellehetetlenítik a stabil anyagi biztonságot.”. 

 

Az „új modell”-ről – integrált, központosított, komplex szolgáltatási körrel rendelkező 

intézmény intézményegységekkel - alkotott vélemények 

Elöljáróban meg kell említenem azt az utalást, amely éppen a térség szociális 

szolgáltatástervezésével kapcsolatos dokumentumokra reflektál: a szociális 

szolgáltatástervezési koncepció a szociális szolgáltatások integrált, kistérségi szintű 

szervezését, mint programot és célt fogalmazza meg. Ez illeszkedik a 2007-2010-re elkészített 

Ágazati Stratégiai Tervhez, amely a fejlesztési lehetőségeket középpontban tárgyalja, és 

másik végpontként ugyanezen filozófiával találkozunk a tárgyalt Szakmai Programban.  

 

A Zalaegerszeg-Őriszentpéteri szolgáltatási térség a TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény 

létrejöttével a „szervezeti növekedés fázisába lépett”, a többcélú kistérségi társulás szerepei: a 

koordináló és fenntartói szerepek a folyamatos törvényi változások eredményei. Az 

intézményi struktúra próbálja követni a szervezeti felépítésben kamatozó 
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költséghatékonyságot, emellett pedig az egységes ellátórendszer biztonságát prezentálja. Az 

„új modell” előzményei intézményfenntartó társulások voltak, amelyek integrált intézményi 

struktúrákként alapjait jelentették a 2009. január 1.-én induló egy intézmény - három 

intézményegység szervezeti modellnek, amit helyben „többcélú kistérségi társulás új 

szolgáltatásokkal” névvel illettek. A három intézményegység egyértelműen és tervezetten 

három mikro-térségi központ köré szerveződött, amely így jelenthette a kistérségi 

szociálpolitika szolgáltatásfejlesztési lehetőségét is. A „kistérségi modell” névvel is jellemzett 

„új modell” az igények folyamatos lereagálásával automatikusan fejlődik tovább, legyőzve a 

kezdeti „jogszabályi akadályokat, finanszírozási rendezetlenségeket és elkötelezettségi 

hiányokat”, míg végül kialakulhatott „(…) a jövőben követendő (2011 utáni) szociális 

szolgáltatástervezési logika (többcélú kistérségi társulások) felé nyitott tervezési folyamat.”.  

 

Előnyeként fogalmazták meg az aktorok, hogy az intézményfenntartó társulással szemben a 

különböző ellátási szintek között kíván kapcsolatot kiépíteni, hálózatépítéssel bővülő 

kapacitásokat hoz, a szakellátásra nehezedő nyomást csökkenti. A „kistérségi modell” 

kifejezetten az idősellátás problémáira jelenthet megoldást, a nagyon idős, egyedül élő 

emberek számára viszi el a szolgáltatásokat, mert „(…) minőségi szolgáltatások kialakítása 

ma már csak központosított intézményrendszer révén lehetséges.” – foglalják össze érveiket a 

szerzők. 

 

Alternatív helyi szolgáltatástervezési formák 

Értelemszerűen nem találtam a vizsgált dokumentumban más alternatívát, mint a „kistérségi 

modell”-t, amely a Zalaegerszegi-Őriszentpéteri szolgáltatási térség égisze alatt jött létre, s 

vált relatív szolgáltatástervezési modellé a környező kistérségek számára. 

 

Részösszegzés 

A TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény Szakmai Programja missziójában meghatározónak 

tartja a szükséglet-centrikus szociális szolgáltatástervezést, de nem teremt kapcsolatot sem a 

szociális szükségletekkel, sem az igényekkel sem pedig a szükségletalapú finanszírozással, 

így nem is tárgyalja azt. A finanszírozáshoz egyrészt a törvényi előírásoknak való megfelelés 

szellemében, másrészt a kiszámíthatatlan, évről-évre bizonytalanságot okozó költségvetési 

törvényhez való kényszerű igazodás negativisztikus hangulatában „szól hozzá”.  
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Mégis kiemeli a kiegészítő normatíva legmagasabb összegéhez való hozzájutás könnyűségét, 

ha a csatlakozó települések vezetőinek vágyává is a hatékony feladatellátás válik, mert ez a 

fejlődést, a szolgáltatások egymásra építésének lehetőségét hordozza magában, vagyis minden 

olyan szolgáltatás kiépíthető lesz, amely az igények bővülésével indokolttá válik. Ezeken túl 

azonban indokoltnak tartják a szerzők a „sajátos területi jellemzőkre differenciált, a tagolt 

településszerkezetre érzékeny finanszírozást, szemben a ma általános „szakmai ellenszenvet 

kiváltó” lakosságszám alapú finanszírozással”,ahogyan azt a 19. számú ábrán szemléltetem.  

 

19. számú ábra: A dokumentumelemzés összefoglalása 

 

                              Forrás: saját szerkesztés 

 

Nem alkalmazható szolgáltatástervezési forma azonban a többcélú kistérségi társulásos 

együttműködés a hátrányos helyzetű terekben, ahogyan azt az Őrség példája is mutatta. Csak 

akkor lehet életképes az intézményegységekkel felálló szervezeti forma, ha kellően 

nagyszámú település kapcsolódik össze: kiváltképpen az aprófalvas településkörökben. A 

„kistérségi modell” ma már szervesen összekapcsolódik a Zalegerszegi-Őriszentpéteri 

szolgáltatási térséggel, az aktorok alternatívája a várható jövőbeni jogalkotói instrukcióhoz 

igazodott, amikor a hatalmas intézményt megálmodta: az integrált, komplex szolgáltatási 
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körrel működő központosított intézmény különösen az idősellátásban tud minőségileg magas 

színvonalú szolgáltatás-rendszert kialakítani.  

 

6.2.4. A hipotézisekkel kapcsolatban a következő visszacsatolást állapíthatjuk meg a 

vizsgált dokumentum elemzésének reflexiójaként: 

 

1. Hátrányos helyzetű kistérségekben a szociális alapszolgáltatások megtervezésének 

motivációja elsősorban nem a szociális alapszükségletek kielégítése, hanem a 

kistérségbe érkező többlet normatíva-forrás lehetősége. 

Tekintettel arra, hogy a szükségletekkel szinte nem foglalkozik érdemben, „csak” szavak 

szintjén a dokumentum, erre a hipotézisre a dokumentumelemzés nem tud reflektálni, még 

akkor sem, ha a finanszírozás, mint legmagasabb összegű kiegészítő normatíva szerepe 

egyértelműen megfogalmazódott – de a szükségletekkel szembeni relációja nem 

értelmezhető. 

 

2. A kiegészítő normatíva feltételeinek – településenként legalább két alapszolgáltatási 

feladat vállalása, és település/lakosságszám arány – különösen nehéz megfelelni. 

A hipotézis egyértelműen megcáfolódott, főként a lakosságszámarány illetve településszám 

arány terén: egy lélektani határ után már egyre több település-vezető belátta, hogy a 

szociális feladatellátás társulásban költséghatékonyabb lehet, és az addig főként az 

Őrségben hiányzó vizsgált alapszolgáltatások eljuthatnak minden településre, tehát a 

feladatok vállalása sem okozott problémát, a feltételeknek nem volt nehéz megfelelni. 

 

3. A gyakorlatban azok az alapszolgáltatások szerveződnek meg, amelyek esetében 

megoldható a feltételeknek való megfelelés. 

A dokumentum nem tartalmazott utalást a „felesleges” szolgáltatásokra vonatkozóan, 

azonban arra igen, hogy a 2009-től növekvő ellátotti szám igazolta a megszervezett 

szolgáltatások iránti szükségleteket és igényeket. Ugyanakkor a fenti hipotézis értékelésében 

leírtam, hogy a feltételeknek nem volt nehéz megfelelni, így elmondhatom, hogy ez a 

hipotézis megcáfolódott. 

 

4. A finanszírozási-rendszer a kistérségi társulások szociális szolgáltatás-tervezési 

munkáját túlalkalmazkodásra vagy sajátos ellenállásra kényszeríti, ennek 

következtében a szolgáltatási rendszerben hiányosságok mutatkoznak. 
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Részben igazolódott, részben megcáfolódott a hipotézis. A túlalkalmazkodás érezhető a 

dokumentum hangvételén, és tartalmán is, de nincsenek hiányosságok emiatt a 

rendszerben, minden szolgáltatás működik, amelyre igény és mögötte szükséglet 

mutatkozik. 

 

5. A szolgáltatás-tervezés normatíván keresztül történő befolyásolása torzítja az 

alapszolgáltatások rendszerét, mert az az alapszolgáltatás kerül megszervezésre, 

amelyre a legtöbb normatíva igényelhető. 

A hipotézis „javításra szorul”, ahogyan az a mélyinterjúk elemzésénél is világossá válhatott: 

nem az alapszolgáltatások léte, hanem megtervezésük és megszervezésük formája az, ami 

összefüggésbe hozható a kiegészítő normatíva összegével. Egyértelműen kiderült: a 

szolgáltatási térség a jövőbeni jogalkotói elváráshoz igazodik, a hatékonyságot várja a 

többcélú kistérségi szolgáltatástervezési formától, ami nem torzítja az ellátórendszert. 

 

6. A finanszírozás meghatározó jellege ellenére a hátrányos helyzetű kistérségi 

társulások a szociális alapszolgáltatások teljes körű megvalósítására törekednek. 

A hipotézis igazolást nyert, a cél kifejezetten a szolgáltatások egymásra építése és 

kapcsolatuk, átjárhatóságuk szükséglet-centrikus biztosítása. 

 

7. A teljes körű alapszolgáltatási rendszer szolgáltatás-szervezési formája ma az 

integrált, komplex szolgáltatási körrel rendelkező, központosított intézményi struktúra 

intézményegységekkel. 

Egyértelműen igazolást nyert a hipotézis, a dokumentum nem kevés bekezdésben igazolja a 

központosított intézményrendszer magasabb minőségű szolgáltatási lehetőségeit, az 

integráció szolgáltatásközi szerepeit, a komplex szükségletekkel egyedül élő nagyon idős 

emberek érdekeit – különösen a vizsgált három alapszolgáltatás tekintetében. 
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6.2.5. Interjú-elemzés: a helyi döntés-előkészítésben és döntéshozatalban szereplő 

szakemberek szakmai és szakmapolitikai véleményalkotása a helyi szolgáltatástervezési 

tényezőkről 

A mélyinterjúk felvételéhez készített interjú-vázlat, az interjúalanyok névsora a 

mellékletekben megtalálhatók, ahogyan a kistérség aktorainak üzenetei is. A felvett interjúk 

mindegyikéről hangfelvétel és gépelt változat is rendelkezésre áll, ezeket terjedelmük miatt a 

mellékletekhez nem csatoltam. Annak, hogy a dokumentumelemzés és a mélyinterjúk 

feldolgozása egymást követően, s némiképp különválasztottan jelenik meg az 

esettanulmányokban, oka egyrészt a dokumentumok jelentőségének kifejezése az 

értekezésben, mint önálló, a szociális szolgáltatásszervezés írásbeli módszerének, 

dokumentált koncepcionális tükröződésének kifejezése. Másrészt oka ennek a 

mélyinterjúzásban rejlő minőségi többletinformációk kezelése, a módszer sajátosságából 

adódó új, a hipotézisekhez képest rejtett, innovatív szempontok és összefüggések bemutatása. 

 
Az Őrségi Többcélú Kistérségi Társulás szakembereinek véleményei 
 

1. Szükségletek, mérésük, hasznosításuk, előnyeik és hátrányaik, finanszírozással 

való kapcsolatuk, és az esetleges ellentmondások 

A szükségletek mérésével, az ismeretek felhasználásával kapcsolatban egybehangzóan 

nyilatkoztak a válaszadók, némely esetben mélységeiben is értelmezték a kérdéscsoportot. A 

kistérségben tehát mérik a szükségleteket, az elsősorban a települési jelzőrendszer tagjainak 

segítségével és az ismerősség informatív eszközével történik. A mérés sokkal inkább lehet 

célzott és pontos, ha már meglévő szolgáltatásra építjük, mert szükségletből nem mindig lesz 

igény. Ezzel csak a társulás elnöke nem értett egyet, ő úgy látja előbb a mérés szükséges, 

aztán a szolgáltatás létrehozása. Mindenképpen településfüggő a szükségletek megismerése, 

és a megismerés hátránya is: a település mérete, lakossága, a helyi adottságok, a helyi 

megoldási módok meghatározzák a szükségletek jelentkezését és azok kielégítését is. A 

TÁMASZ koordinatív szerepe érvényesül, ma még elláthatóak az újabb igények. A 

szükségletek kielégítésének finanszírozása biztos alapokon nyugvó és differenciált kell, hogy 

legyen, nem csak a normatívák, de a kapcsolódó tényezők mentén is, pl. gondozónők száma, 

gondozottak száma, gondozási óra. Nem válhat el egymástól a pénz és a szükséglet, a pénzt a 

szükségletekre kell szabni, mert egységesen nem lehet egyik és másik idős ember 

szükségleteit kielégíteni. A kistérség javaslata az egymásra átgondoltan épülő szolgáltatási 

rendszer bevezetése, amivel egyik vagy másik szolgáltatás mérőszámait alakítani kell, és lehet 

a gazdaságos és hatékony működés érdekében. 
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 Az őrségi gyakorlat azt üzeni, hogy: 

• a differenciált állami támogatásnak érzékenynek kell lennie az önellátás fokára, a 

szükségletek körére, és a mentális szükségletek kielégítésére különösen, ehhez 

kell/ene ugyanis a legtöbb idő, 

• a gondozónők létszáma és a gondozási órák száma is szükségletfüggő, ezeket a 

normatívák térségi szemléletével együtt azonnal át kellene gondolnia a jogalkotónak, 

• az egymásra épülő szolgáltatásokkal befolyásolni lehet a szolgáltatások indikátorait, a 

szolgáltatások kapcsolásának kérdésköre is halaszthatatlan. 

 
2. A kiegészítő normatívához való hozzájutás feltételei, az azoknak való megfelelés 

kérdései, alkalmazkodások a jogszabályi előírásokhoz, kistérségi feladatellátás és 

hozzáférés kérdései, javaslatok a feltételek megváltoztatására 

A megkérdezettek mindegyike megerősítette, hogy a kiegészítő normatívához, tehát a 

többletbevételhez való hozzájutás feltételei közül a lakosságszámaránynak lehetetlen 

megfelelni a kistérségben, ezért sem tudták önállóan, a kistérségen belül megszervezni a 

szociális alapszolgáltatásokat. A „kihaló falvak”, a sokszor hihetetlenül alacsony 

lakosságszámú települések nem tudják biztosítani az 50 illetve 60%-os település illetve 

lakosságszámarányt, ezért maradtak sokáig ellátatlanul több településen is az őrségi idős 

emberek. Az intézményfenntartó társulás nem volt hatásos és hatékony sem 

feladatellátásában, így a Zalaegerszegi kistérséggel való kapcsolat kialakítása előnyösnek 

ígérkezett: bár lemondott a kistérség a normatíváról, azt a Zalalövői intézményegység 

koordinálja, cserébe viszont minden településen elérhető a szociális étkeztetés és a házi 

segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kialakítása is folyamatban van, s ehhez 

a településeknek nem kell hozzájárulniuk. Igaz, hogy utóbbi szolgáltatás bizonytalan, de 

remélik mielőbbi kiépítését. Jónak tartják a megkérdezettek a feladatválasztás körét, azok 

összekapcsolását, településfejlesztési szemmel mindenképpen. Felmerült a nagytérség 

veszélyének gondolata, valamint láthattuk azt is, hogy egyáltalán nem általánosítható egy 

példán, hogy a feltételeknek való jelenlegi megfelelés a gondozási tevékenységbe milyen 

tartalmakat tud bevinni, és mit nem tud biztosítani: képzés, gondozási eszközök, km-pénz vö. 

közlekedési eszköz, elegendő idő, településre és szükségletekre optimalizált ellátotti szám, 

stb. 
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3. A finanszírozás közvetett és közvetlen hatásai a szolgáltatástervezésre, 

ellenállásos vagy túlalkalmazkodásos magatartás, hiányok az ellátórendszerben 

versus finanszírozás kényszerei, kompromisszumok és jó megoldások 

Alapvetően egyetértenek az interjúalanyok abban, hogy a finanszírozásnak abszolút előnye 

van a szükségletekkel szemben – az őrségi többcélú társulás települései szolgáltatástervezési 

döntéseiben. Sajátossága a helyi fokozódó és egyre cizelláltabbá váló szükségletek 

kielégítésének, hogy érdekükben meghajoltak a kistérség aktorai a két választható alternatíva 

egyike előtt, és bevitték ellátatlansággal együtt félig-meddig működőképes régi rendszerüket a 

TÁMASZ hatalmas intézményébe. Abszolút alkalmazkodó a kistérség, s bár már most vannak 

reform gondolataik két mikro-körzet távol lebegő alakjában, ezt elnapolták, bíznak az 

intézmény működőképességében.  

 

Nem hiányos az ellátórendszer, mert elérhetőek az annyira szükséges szociális étkeztetés és 

házi segítségnyújtás is, minden településen, ezekre valóban szükség van. A területiség 

(település és lakosságszám) feltételeinek való megfelelés csak a mai többcélúságban 

fenntartott intézménnyel kivitelezhető, az megengedi az éppen szükséges alapszolgáltatások 

megszervezését, tehát azok az alapszolgáltatások szerveződnek meg a kistérségben, amelyek 

esetében a hozzájuk kapcsolódó feltételeknek meg lehet felelni.  

 

„Vitathatatlan a kormány szerepe a stratégiai irányok kialakításánál, a legfelsőbb szintű 

stratégiai tervezési szint azonban a hatékonysági elvek érvényesítését kényszerből alsóbb 

szintekre testálja. A kérdés tehát nem az, hogy a hatékonyságot, mint alapelvet meg lehet-e 

valósítani kistérségi társulások szintjén vagy sem, hanem az, hogy a stratégiai irányok 

megfelelőek-e?”  Hagyományos magyar gondolkodási és működési mód, szó szerint: 

feltételek (értsd normatíva, infrastruktúra, szakember, stb.) nélküli (értsd követhetetlen, 

változékony összeg, csökkenés vagy elvonás) elvárások fentről lefelé… 

  

A kistérségeknek csupán csekély mozgásterük van a jogalkotó által megteremtett stratégiai 

térben: pénzügyi helyzetük ismeretében választhatnak, hogy milyen formában tervezik és 

szervezik meg a vizsgált alapszolgáltatásokat, és maximum két lehetőség következményeit 

mérlegelhetik. Választhatják a több pénz – így a települések hozzájárulásának csökkentése 

vagy nullára redukálása, a vele együtt járó nagy településszám, önálló gazdálkodási lehetőség 

feladása, meglévő intézmények elvesztése, stb. -, vagy választhatják a kevesebb pénz – ezzel 

együtt a települések hozzájárulása mellett megmaradó intézményrendszer, belátható 
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településszám, összeegyeztethető érdekek, emberekhez közelebb vihető szolgáltatások, stb. 

valamelyikét. Egy stratégia látszik: az a társulásos szociális szolgáltatástervezési mód, hogy 

az arra amúgy is képtelen önkormányzatok letehessék kötelező feladataik megvalósításának 

pokolian nehéz terhét. Ezen túl nincs koncepcionálható elképzelés, csak a kérdések kérdése 

marad: Működtethető-e ez a két alternatíva a 174 kistérség mindegyikében? 

 

4. Szolgáltatástervezés és szolgáltatásszervezés, alapszolgáltatások létkérdései vagy 

„csupán” szervezeti kérdései, ösztönzéses kényszerek vagy ösztönzéses 

kompromisszumok, azok rövid és hosszú távú hatásai, a teljes alapszolgáltatási 

kör kialakításának realitása, a szolgáltatástervezési döntés okai és azok indokai 

Megállapíthatjuk, hogy a finanszírozás kérdéscsoport optikája és a szolgáltatástervezés 

kérdéscsoport optikája csaknem teljesen azonos, minden válaszadó egyetértett abban, hogy a 

finanszírozás határozza meg a szolgáltatástervezést, hogy annak kényszere a kistérség 

hátrányos helyzete miatt mentő öv volt ugyan, de nem tette és teszi lehetővé a saját kistérségi 

intézményhálózat létrehozását. Ez pedig éppen a hátrányok halmozódásának egyik 

feltartóztatója lehetne.  

 

A mai állami támogatási rendszerben nagyon nehéz összevetni a helyi sajátosságokból 

származó előnyös és hátrányos szolgáltatástervezési tényezőket (finanszírozás, szükségletek, 

szakemberek megléte vagy száma, intézményesültség meglévő vagy hiányzó alapjai, 

településszerkezet, lakosságszám, rászorulók száma, stb.) annak érdekében, hogy jól 

célozható legyen a szolgáltatások szervezésének formája és a valós tartalom is. Javaslatuk az, 

hogy a térségi sajátosságokat, az egymásra építhető és integrált szolgáltatási szempontokat 

„haldokló településkörben”mindenképpen figyelembe kell venni, a szociális 

szolgáltatástervezés szabályait ezeknek megfelelően kell átalakítani, és a finanszírozásnak 

tükröznie kell „a semmihez képest valami” helyett „a testreszabott és fenntartható” filozófiát. 

Ez nem lehet ördöngősség a pénzek elosztásának átgondoltabb, álságos preferenciákat 

erőltető, a sokszínű kistérségeket egyenruhában látni akaró (többcélú kistérségi társulásos 

csodaszer) helyett helyi sajátosságoknak rugalmasabban megfelelő, választható alternatív 

szolgáltatástervezési formákkal motiváló, saját térségi szervezést támogató átalakításával.  

 

Az elmúlt egy éves kapcsolat megmutatta, hogy könnyebb kezelni három intézményegységet, 

mint sok kisebb körzetközpontot, bár a méretgazdaságosság kérdése szinte minden szakmai 

tanácskozás egyik első napirendi pontja. Várakozó állásponton van mindkét fél, nem lehet 
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elhamarkodott döntéseket hozni akkor sem, ha a következő éves költségvetési törvény ezt 

„ösztönözné”. 

 
5. Fenntarthatóság: 2010-es jogszabályi változások és azok következményei, 

megőrzés vagy fejlesztés, működőképesség vagy képtelenség? 

A fenntarthatóság kérdése a vizsgált kistérségben jelen évben az arra való felkészülést jelenti. 

A közeljövőre kristály tisztán látható igénynövekedés, az igénylők körének átalakulása, 

szükségleteik szélesedő skálája, a lakosságszám csökkenése várható. Mi is lehet más a 

megkérdezettek célja, mint a már működő alapszolgáltatások megőrzése, sőt fejlesztése, bár 

ez lelkiállapotukat tekintve és a jogalkotói szándékokat érzékelve maga lenne a csoda - annak 

is örülnek, ha nem kell a településeknek hozzájárulniuk a kiegészítő normatívával 

kigazdálkodott feladatokhoz. Ha erre sor kerülne, az az önkormányzatok önfeláldozását 

hozhatja hosszabb távon szó szerint, mert minél többet kell kivenni a közös kasszából, annál 

kevesebb marad működésre, mígnem elérhetik a költségvetésük megroppanását.  

 

Ha a kiegészítő normatíva csökken, vagy olyan szolgáltatásszervezési formát támogat több 

pénzzel, amihez gyökeresen kell átalakítani a meglévő struktúrát, azzal a legkézenfekvőbb és 

legegyszerűbb kérdést fogalmaztatja meg a jogalkotó: tudják-e vállalni az önkormányzatok a 

szociális ellátórendszer működtetését vagy sem? Erkölcsi szempontból nem tehetik meg, hogy 

nemet mondjanak, mert a rájuk testált felelősséggel kell kezdeniük valamit, pénzügyi 

szempontból viszont nem mondhatnak mást: saját létük felszámolását okozhatja a fenntartás.  

 

„A méretgazdaságosság kérdése a szociális szolgáltatástervezésben a településtípus és 

településméret, valamint településszám összetett értelmezésén áll vagy a legrosszabb 

forgatókönyv szerint bukik.”  Az Őrség – többek között – ezért került kiszolgáltatott helyzetbe 

akkor, amikor csatlakozott a Zalaegerszegi kistérséghez szociális alapszolgáltatásaival: 

relatíve sok aprófalu városhiányos környezetéből adódóan kapaszkodott a Zalalövőn működő 

intézményegységhez, amely ma ugyan még fenntartható, de a kérdésre csak nagyon-nagyon 

rövidtávon lehet ilyen optimista választ adni a megkérdezettek mindegyike szerint. A 

mélyinterjúk egyik innovatív információs eredményét a 20. számú ábrán szemléltetem, ahol 

a méretgazdaságos szociális szolgáltatásszervezés térségi tényezőit foglalom össze. 
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20. számú ábra: A méretgazdaságosság térségi tényezői az Őrség példáján – a 

modellképzés függőváltozói 

 

                Forrás: saját szerkesztés 

21. számú ábra: A finanszírozás feltételeinek (település- és lakosságszám) 

folyamatábrája 5 éves előrejelzésben 

 

                        Forrás: saját szerkesztés 
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A 21. számú folyamatábra a tölcsérben (20. számú ábra) elvegyülő településszerkezeti 

függőváltozó mögött meghúzódó, kifejezetten az aprófalvas terekben sajátos jövőképet festi 

fel a vizsgált alapszolgáltatásokra vonatkozóan. Az egymást erősítő tényezők hatása a 

szolgáltatási rendszer létének ellehetetlenüléséig „fut”, ami ma még a többcélú társulásos 

együttműködésben szervezett szolgáltatásokat eljuttatja ugyan a rászorulókhoz - utalunk itt az 

étkeztetés és a házi segítségnyújtás kiépítésére -, de a területi folyamatok hatásait nem lesz 

képes ellensúlyozni a mai szabályozási környezet: a kistérségi normatíva településszerkezeti 

érzéketlensége miatt. Amennyiben ez így marad, sőt, a normatíva színvonala csökken, az a 

többcélúságba vetett hatékonysági célokat nemhogy nem éri majd el, hanem a rövidtávú 

kapacitásnövekedés után gyorsan – 5 éven belül - kritikussá váló fenntarthatóságot 

eredményez. 

 
22. Vélemények az új szolgáltatástervezési modellel kapcsolatban: központosított, 

integrált, komplex szolgáltatási körrel rendelkező intézmény, benne kisebb, a 

kistérségnek megfelelő településszerkezetre reagáló intézményegységekkel, ennek 

feltételei, vagy az ettől eltérő helyi alternatív szolgáltatástervezési elképzelések, és 

jövőkép 

Összességében minden megkérdezett jószerével egyformán gondolkodik a TÁMASZ 

intézmény szerepéről, jelenlegi működéséről, és jövőbeni lehetőségeiről, mintegy helyi 

szolgáltatástervezési modellről. Más alternatíva nem fogalmazódott meg, az viszont igen, 

hogy nincs is rá szükség. Bár nagy a zalalövői térséggel együtt ellátott őrségi terület, és ennek 

áthidalására egy negyedik intézményegység jövőbeni létrehozásában jutottak előzetes 

kompromisszumra az együttműködők, ez még csak elképzelés szintjéig jutott, de a gondolat 

megfogant. Pozitív hozadéka e központosított modellnek, hogy ha van forrás és szándék, 

újabb intézményegység létrehozásával kiegyensúlyozható a centralizáció okozta feszültség 

kapcsolatokban és ellátásban egyaránt.  

 

„A TÁMASZ irányító feladatokat lát el, és látni kell, hogy Zalalövő térsége nem lehet mása az 

Őrségnek, így mindenképpen felezni lenne szükséges a területet, akár úgy, hogy 

Őriszentpéteren is kialakítanak egy intézményegységet.” Ez az alternatíva eleddig nem 

hangzott el, és nyilván a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 

munkatársának szemszögét tükrözi: emelni kell a három jelenlegi egység számát. A szociális 

étkeztetés az intézményen keresztül és a falugondnokok segítségével jut el a települések 

időseihez, a házi segítségnyújtást 13 képzett gondozónő végzi a 22 településen, munkájuk 
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elvégezhető az esetlegesen közben kapott jelzésekre való reakciókkal együtt. A 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás pillanatnyilag 64 készülékkel segít s 

legrászorultabbaknak, 4 gondozónő dolgozik ebben felváltva, ennél lényegesen több 

készülékre lenne igény, amit a benyújtott esetlegesen győztes pályázat támogathat csak. Ez a 

legfiatalabb alapszolgáltatása a kistérségnek, eleinte tartottak tőle az idősek, meggyőzés útján 

ma már elfogadottsága sokkal jobb. Jelenleg ezért a szolgáltatásért az idősek nem fizetnek, a 

térítési díj 0 Ft. Szolgáltatástervezési közhely, hogy amíg ingyenes egy alapszolgáltatás, addig 

van igény. Amint a kiegészítő normatívája csökken, vagy kevesebb pályázati pénz „áll a 

házhoz”, azonnal fizetőssé kell válnia a szolgáltatásnak, ami az igények vészes fogyását 

okozza majd. 

 

A 22 település önmagát kezelhetőnek tartja, és nem végeznek eszmefuttatásokat arról, hogy 

milyen más szolgáltatásszervezési formában lenne hatékonyabb a szociális alapszolgáltatások 

biztosítása. Tudományos szempontból is jól célozta meglátását az aljegyző úr, amikor a 

szolgáltatástervezés modellképző nehézségeként annak függőváltozóktól való 

dependenciáját hangsúlyozta: túl sok a mérlegelendő és mérlegelhető változó, a 

jogalkotásnak differenciálnia kellene alapjaiban a különbözőségekkel élő hátrányos 

helyzetű településkörök szolgáltatástervezési feltétel-együttesét, például a települések 

lakosságszámával kezdődően. Kicsi a kicsivel, nagy a naggyal érezné magát jól, érdekeik és 

igénybevevőik is közelebb kerülnének egymáshoz. 

 

6.2.6. Reflexió a hipotézisekre 

1. Hátrányos helyzetű kistérségekben a szociális alapszolgáltatások megtervezésének 

motivációja elsősorban nem a szociális alapszükségletek kielégítése, hanem a 

kistérségbe érkező többlet normatíva-forrás lehetősége. 

A válaszadók (egy válaszadó teljesen ellentétes meglátásával szemben) egybehangzó 

véleménye az, hogy a finanszírozás adta lehetőségek alapvetően határozzák meg a szociális 

szolgáltatástervezést, emellett a szakmai szempontból legdeterminánsabb szükséglet-

centrikus motivációs tényező szinte nulla lehetett csak, nem volt választási lehetőség: vagy 

lesz pénz és szükséglet kielégítés, vagy nem lesz egyik sem. A hipotézis ebben a kistérségben 

tehát igazolást nyert.  

 

2. A kiegészítő normatíva feltételeinek – településenként legalább két alapszolgáltatási 

feladat vállalása, és település/lakosságszám arány – különösen nehéz megfelelni. 
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A hipotézis részben igazolást nyert, részben nem. A felvállalandó feladatok és azok jó 

összekapcsolása egyáltalán nem okozott nehézséget a szolgáltatástervezés folyamatában. Ez 

a hipotézis-részlet nem igazolódott. Az viszont teljes mértékben, minden megkérdezett 

szerint, hogy a lakosságszámarány jelenlegi szabályozásának éppen a „kihaló 

településkörrel” rendelkező térségekben szinte lehetetlen megfelelni. 

 

3. A gyakorlatban azok az alapszolgáltatások szerveződnek meg, amelyek esetében 

megoldható a feltételeknek való megfelelés. 

„A területiség (település és lakosságszám) feltételeinek való megfelelés csak a mai 

többcélúságban fenntartott intézménnyel kivitelezhető, az megengedi az éppen szükséges 

alapszolgáltatások megszervezését, tehát azok az alapszolgáltatások szerveződnek meg a 

kistérségben, amelyek esetében a hozzájuk kapcsolódó feltételeknek meg lehet felelni.”- 

írtam a dolgozat 14. oldalán, amivel bizonyíthatom, hogy ez a hipotézis igazolást nyert. 

 

4. A finanszírozási-rendszer a kistérségi társulások szociális szolgáltatás-tervezési 

munkáját túlalkalmazkodásra vagy sajátos ellenállásra kényszeríti, ennek 

következtében a szolgáltatási rendszerben hiányosságok mutatkoznak. 

A hipotézis részben igen, részben nem nyert igazolást: valóban szinte a lehetőségeken túl is 

alkalmazkodott a jogalkotó szándékához a kistérség minden aktora, amikor feladva saját 

önállóságát egy másik többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézménybe vitte be a 

szociális alapszolgáltatások megszervezését, - ez a hipotézis-rész igazolódott. Azonban az 

ellátórendszer azonnal nagyobb ellátotti számot produkált, és minden településen elérhetővé 

tette a vizsgált két alapszolgáltatást, de a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás is bővítésre 

kerülhet, így az alkalmazkodás és a hiányos ellátórendszer ok-okozati következménye nem 

igazolódott. 

 

5. A szolgáltatás-tervezés normatíván keresztül történő befolyásolása torzítja az 

alapszolgáltatások rendszerét, mert az az alapszolgáltatás kerül megszervezésre, 

amelyre a legtöbb normatíva igényelhető. 

Az Őrségben egyáltalán nem igazolódhatott ez a hipotézis, hiszen jószerével alig-alig 

működő ellátórendszer átszervezésére volt szükség. A legnagyobb szükség éppen az ellátotti 

számot leginkább megemelő szociális étkeztetésre és házi segítségnyújtásra van jelenleg is, 

így a legnagyobb normatívával ösztönzött alapszolgáltatások nem torzították el a rendszert, 
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sőt, egyértelmű véleményegyezés van azok kiépültségének örvendetes növekedésével 

kapcsolatban. 

 

6. A finanszírozás meghatározó jellege ellenére a hátrányos helyzetű kistérségi 

társulások a szociális alapszolgáltatások teljes körű megvalósítására törekednek. 

Természetesen, ebben a kiszolgáltatott helyzetben sem lehet más a kistérség 

szolgáltatástervezéssel foglalkozó szakembereinek a célja, mint a minél teljesebb paletta 

kialakítása, tehát a hipotézis igazolást nyert. Más kérdés a teljes bizonytalanság a meglévő 

alapszolgáltatások megtartásával kapcsolatban is. 

 

7. A teljes körű alapszolgáltatási rendszer szolgáltatás-szervezési formája ma az 

integrált, komplex szolgáltatási körrel rendelkező, központosított intézményi struktúra 

intézményegységekkel. 

Minden válaszadó megerősítette, hogy nincs más alternatívája a kistérségnek, ha a szociális 

alapszolgáltatásait „fenntartani szeretné”, inkább fenntartatni szeretné, maradnia kell a 

TÁMASZ intézmény keretein belül, tehát igazolást nyert a hipotézis. Az igaz, hogy ezt a 

sajátnak is érezhető, az intézményesültséget javító helyi intézményegységgel képzelik el a 

jövőben. 

 

6.2.7. Az Őriszentpéteri kistérség szociális szolgáltatástervezési DNS-e a következő 

tényezők mentén írható le: 

1. Szükségletek: „ (…) a vizsgált döntés-előkészítési és döntéshozási folyamatban a 

szükségletek alárendelődnek a finanszírozásnak, azok mérése egyértelműen az 

intézmény létrejötte után kezdődik meg, a szükségletfelmérések tervezettek és 

alaposak, személyességre építenek, a gondozónői kapcsolatokra és a jelzőrendszer 

tagjainak részvételére építenek, a szolgáltatásfejlesztési döntéseket egyértelműen 

befolyásolják.” – ismételhetjük itt meg a Zalaegerszegi kistérség DNS darabkáját. 

 

2. Finanszírozás:  

• a kistérségi/kiegészítő normatíva összege itt alapvetően az egyes szolgáltatások 

létében is, majd, ezek után megtervezésének és megszervezésének formájában is 

szerepet játszik,  

• egyértelműen a többletforrás lehetősége hozta létre a Zalaegerszegi többcélú 

kistérségi társulásba bevitt meglévő, ezt megelőzően azonban rendkívül hiányosan 



155 
 

működő, alulszolgáltató intézményfenntartó társulás által kialakított mai 

alapszolgáltatási rendszert, 

• egyértelmű túlalkalmazkodás és önfeladás jellemzi az alapszolgáltatások 

létrehozásának érdekében a szolgáltatástervezést és szervezést. 

 

3. Törvényi előírásoknak, illetve a feltételeknek való megfelelés:  

• a lakosságszám feltételeknek kifejezetten nehezen felel meg a kistérségi társulás, 

azokban nehézséget a „kihaló települések miatt” talál, 

• azok az alapszolgáltatások szerveződnek meg a gyakorlatban, amelyekre a 

valóságban szükség van, nem alkalmazkodik a kistérség a jogalkotó generálta 

„felesleges” szolgáltatások kiépítéséhez vagy adminisztratív, látszat- fenntartásához, 

ez csakis végső kiskapu lehet a meglévő alapszolgáltatások fenntartása érdekében. 

 

4. Teljes szolgáltatási paletta a legújabb szolgáltatásszervezési formával: 

•  megfogalmazták az aktorok a településszerkezet-alapú, differenciált finanszírozás 

(aprófalvas településszerkezet, kihaló falvak, gondozónők és ellátottaik aránya) 

elvárását, számos olyan javaslattal együtt, amely a kistérségi szociális 

szolgáltatástervezés hátterében ma megjelenik, 

• próbálták a mikro-körzet fogalmát meghatározni, számukra a ma két területet 

egyesítő Zalalövő-Őrség is belefér ebbe a fogalomba, de a jövőt leginkább külön, 

helyi, Őriszentpéteren kialakítandó negyedik intézményegységgel tudják 

elképzelni, amely végre „saját”-juk lehet, 

• megfogalmazták a kormányzati stratégiai szint szerepét a kistérségeknek szánt 

irányvonal definiálásában, a kistérségre telepített lelkiismeret nehézségeit 

(…ábra), a mézesmadzag-dilemmát, a személyesség szerepét a hatékony 

kistérségi feladatellátásban; 

• cél a teljes alapszolgáltatási paletta kiépítése, bár aggodalmuk óriási a meglévő 

alapszolgáltatások fenntarthatóságával kapcsolatban, 

• abban az esetben, ha hozzá kell járulniuk a kistelepüléseknek az ellátórendszer 

fenntartásához, azonnal elkezdődik egy önfelszámolási folyamat, amely nemhogy 

nem tudja kielégíteni a fokozott igényeket, de a települések létét is veszélyeztetni 

fogja, ad abszurdum megszüntetheti. 
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22. számú ábra: A kistérségi normatíva elosztásának hatásai az Őrség példáján 

 

 

Forrás: saját szerkesztés 
 

 

 

6.2.8. Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás szakembereinek véleményei 
 
A Zalaegerszeg-Őrség szolgáltatási „kistérség” szakembereivel készített mélyinterjúkat két 

külön alfejezetben elemzem, éppen azért, hogy az egyik és másik kistérség 

szolgáltatástervezéssel kapcsolatos gondolatai, az egyes DNS-ek külön-külön, majd azok 

közös és eltérő pontjai segítségével együtt is láthatóak és elemezhetőek legyenek. A közös 

jelent megelőző őrségi múlt tudományos szempontból önmagában is kutatható és elemezhető 

lenne számos hátrányos helyzetet megjelenítő sajátossága miatt, a nem hátrányos helyzetű 

zalaegerszegi gondolkodásmód - a hátrányos helyzetről - pedig önmagában különleges 

élményeket ígér. 

 
1. Szükségletek, mérésük, hasznosításuk, előnyeik és hátrányaik, finanszírozással 

való kapcsolatuk, és az esetleges ellentmondások 

A szükségletek megismerése tárgyában egyetértenek a megkérdezettek, mindenki látja ennek 

több előnyét is, s többen megfogalmazták hátrányát is, ami éppen a szolgáltatástervezési 

folyamat döntési fókuszát találja célba: mérjük-e tovább a szükségleteket, amikor az állam 
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csak egy bizonyos kört, és egy bizonyos mértékig támogat, s amivel azt éri el, hogy „beáll” 

egy torz egyensúlyi helyzetbe a kistérségi feladatellátás?! Amit az állami normatíva fedez, az 

működni fog, amihez az önkormányzatok adni tudnak, talán az is, de amihez nem vagy az 

egyénnek vagy családjának kell hozzájárulnia, az rövid idő alatt működésképtelenné válik.  

 

A szükségletfelmérés lerántja a leplet a nem mindig megfelelő, adott szükségletre esetlegesen 

inadekvát formában és tartalommal megszervezett szolgáltatásokról:  

• egyre több pénzt, különösen állami támogatást (normatívát) kíván,  

• egyre több energiát követel a döntéshozás oldaláról, holott az „nem szeret a szociális 

ügyekkel foglalkozni”, mert… 

• …egyre nagyobb feladatokat ad, hiszen „valahogy meg kell oldani a szociális 

ellátásokat.”- vélekedik a jegyző asszony, aki mindenképpen összhangot teremtene a 

finanszírozás és a szükségletek között, mert a valós igényeket ki kell elégíteni 

„valamilyen” módon. 

 

Az intézmény koordinálja a szükségletek mérését, reagál azokra, ezt minden válaszadó 

megerősítette. Az is jellemző a kistérségi működésmódra, hogy a helyi önkormányzatok csak 

akkor foglalkoznak a méréssel, ha az kötelező számukra. Ha azonban szembesülnek - mert 

szembesítik, de inkább involválják őket a kompetens, képzett és kommunikációjukban 

hatékony szakemberek - a mérés eredményeivel, társulásos együttműködésben könnyebben 

tesznek eleget kötelező szociális feladataik ellátásának, mint önállóan. Kiemelhető az 

információhalmazból, hogy minden település más és más, sajátos szolgáltatástervezéssel kell 

akkor is alkalmazkodni ehhez, ha a jogalkotó azt egyfajta szervezési formában látja 

megvalósíthatónak.  

 

2009-ben felmérés történt a társulás ellátottainak körében, ami a 2008-as adatokhoz képest 

„drasztikus, 20-30 %-os létszámemelkedést” hozott, 

• ebből azt a következtetést vonták le, hogy az intézmény behozta a „bújtatott 

szükségletű embereket” is az ellátásba, 

• a gondozónők előre gondolkodnak, az esetlegesen már most, de a majdan rászorulókat 

is keresik és felkeresik, hiszen a szolgáltatások fenntarthatósága az ellátotti létszám 

függvénye, amit mindenképpen meg kell tartani, de inkább növelni szükséges a mai 

finanszírozási rendszer alapján, 
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• persze egy volumenig, mert „(…) kistérségi szinten az állam egy határig támogatja a 

felmért szükségleteket, az önkormányzatok nem képesek ehhez hozzájárulni, ha pedig a 

családnak vagy az egyénnek be kell vonódnia a finanszírozásba, megáll a szükségletek 

kielégítésének folyamata, lehetősége. Ez egy képzeletbeli határt jelent: ennyit 

támogatok, innen kérj térítési díjat. Ha bevezeti a társulás azt, az ellátotti szám 

lecsökken, beáll egy bizonyos szintre. Az alap-normatíva és a kiegészítő normatíva egy 

virtuális és valós korlát a szükségletek, felmérésük, a szolgáltatástervezés és szervezés 

és a fenntarthatóság szempontjából is.”, 

• az intézmény mérései fontosak (ezt a gondozónőkön kívül más segítő szervezetek is 

végzik, pl. családsegítők), az eredmények értékelése folyamatos, s ha ez a társulási 

tanács elé kerül, megfelelő források megléte és kapacitásvizsgálat után pozitív döntés 

születik. „Ha! Ha megvannak a megfelelő források…”- emelik ki a megkérdezettek, s 

nem értenek egyet a szociális bizottság elnökével, mert szerintük az ismerősség 

akadályozza a láthatatlan szükségletek mérését, kiváltképp kistelepüléseken, mert az 

informális szféra torzíthatja a szolgáltatásokkal kapcsolatos információkat. 

 

A településszerkezet, mint szükségleteket meghatározó tényező megkülönböztetett figyelmet 

kell, hogy kapjon a finanszírozási rendszerben, mert hosszútávon csak így lesz fenntartható a 

kistérségi szolgáltatások rendszere: „A helyben, a településen sajátos szociális szükségletek 

által teremtett sajátos ellátási igényekre kell, hogy egy sajátos, a településnek megfelelő 

szolgáltatástervezés reagáljon.”. Generális szabályozással nem lehetséges differenciált 

szolgáltatásszervezést megvalósítani, állítják a megkérdezettek.  

 

Egészen gyakorlat-centrikus a tófeji intézmény vezetőjének gondolatsorozata is: 

• szükségletfelmérés akkor van, ha pályázatokkal lehet forráshoz juttatni a kistérségi 

ellátórendszert, 

• az intézmény indulásakor (2009-ben) történt ilyen, ami folytatható és követendő is 

lenne, 

• leginkább azokon a településeken készül szükségletfelmérés, ahol kötelező a szociális 

szolgáltatástervezési koncepció elkészítése, azonban éppen a legkisebb falvak és 

kistelepülések (2000 fős lélekszám alatt) nem kötelezettek erre, holott a valós 

szükségletek megismerése éppen itt lenne legsürgetőbb, 
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• „(…) a szükséglet és az állami támogatás kettéválik, mert csak egy behatárolt 

szükséglet-kört támogatnak ma normatívával.” - ismétli meg a munkaszervezet 

vezetőjének véleményét az intézményvezető asszony, s azonnal hozzáteszi: „Ez 

lehetetlenné teszi a szükségletekre való reagálást, vagy megvalósíthatatlan, a 

gyakorlatban tartalomnélküli szolgáltatások alakulnak ki!”, 

• a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra egyre nagyobb az igény, a krízishelyzetek 

kialakulása esetén ebben az eszközben bíznak az idős emberek, 

• a szociális étkeztetésre hétvégén is igény lenne, de ez a főzőkonyhákon múlik, a 

jogalkotó nem szabályozza ezt kötelező jelleggel, így a szolgáltatást igénybevevőket 

rendkívüli mértékben kiszolgáltatja az ételt előállító konyháknak, 

• társulási reakciók vannak a szükségletek mérésére és eredményeire, a fenntartó 

(társulási tanács) és az intézmény vezetője folyamatosan konzultál egymással, bár 

ennek akadálya az, hogy „az állam hárítja a megismert szükségletek kielégítését”, 

• az alapszolgáltatások rendszerének fejlesztése örök körforgás kell, hogy legyen: csak a 

folyamatos szükségletfelmérés lehet mozgatója a fejlesztésnek, a személyre szabott 

szociális alapszolgáltatások minőségi és mennyiségi gyarapodásának, ami több és 

elégedettebb ellátottat jelenthet. 

 

2. A kiegészítő normatívához való hozzájutás feltételei, az azoknak való megfelelés 

kérdései, alkalmazkodások a jogszabályi előírásokhoz, kistérségi feladatellátás és 

hozzáférés kérdései, javaslatok a feltételek megváltoztatására 

Előfordul, hogy teljesen ellentétesen látják a feltételeknek való megfelelés kérdéscsoportját a 

megkérdezettek, de leginkább az jellemző, hogy kiegészítik egymás gondolatait úgy, hogy 

azokat nyilván nem is hallották, „csak” az interjút készítő tolmácsolásában, egyfajta 

másodlagos szűrőn keresztül, kontroll-kérdésként. „Nincs probléma a jogalkotó által 

támasztott feltételekkel ebben a kistérségben, a többcélúsághoz társult települések 90 %-a kéri 

a szociális ellátásokat, a hozzáférés így jó, a feltételek nem gátolják azokat. Jó a feladatok 

választhatósága, a kötelezően és önként vállalt feladatok megosztása is elfogadható.” illetve 

„A kistérségi szociális szolgáltatástervezést és szervezést, ahogyan az egész kistérségi 

működésmódot is, ma egyetlen dolog tartja össze, ez pedig a pénz, semmi más.” 

 

Egyetértés volt abban azonban, hogy a jogszabályok bármikor változhatnak, „nem lehet előre 

tervezni”, a számtalanszor módosított jogszabályok egy előző változatához bármikor 
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visszatérhet a jogalkotó, aztán a települések meg alkalmazkodhatnak egy ismételten új 

helyzethez. „Ma nem lehet látni az egyes szolgáltatások, így szociális alapszolgáltatások 

helyét, szerepét és funkcióját sem az ellátórendszerben.”. Szinte kőbevésett kérdés az, hogy 

melyik szolgáltatás hogyan kapcsolódik a másikhoz, mert a folyton változó jogalkotói 

elképzelések vagy nem adnak választ, vagy adnak, de az csupán kérészéletű lehet, s akár 

okkal, vagy anélkül rövid idő alatt megváltozik. Az „otthonközeli ellátások” 2010-es 

bevezetésével megint elindította a jogalkotó egy irányba a kistérségeket, de ennek szakmai 

filozófiája nem fogalmazódott meg általa, így időbelisége is kétséges. 

 

Interjúalanyunk szavai alapján koncentrikus körként is felfogható módon vázoltam fel az idős 

embereket körülvevő rendszert, amelyben a rendszer héjai kívülről befelé a következők: 

 

23. számú ábra: Holisztikus szociális rendszer 

 

Forrás: saját szerkesztés 
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Ez az elképzelés azt próbálja illusztrálni, hogy a holisztikus gondolkodásmód óhatatlanul 

alapja kell, hogy legyen az idős embereket (és más célcsoportokat is) megcélzó szociális 

alapszolgáltatások tervezésének. A rendszer minden egyes héja egymásra épül, kapcsolatuk 

közvetlen és szoros, így hatásuk is közvetlen. Nem lehet nem észrevenni az üzenetet: a héjak 

sajátosságai sajátos helyzetbe hozzák az egyedi és megismételhetetlen egyes idős embert, az ő 

egyedi szükségleteivel. A szociális alapszükségletek kielégítésének idilli állapota a minél 

személyre szabottabb szociális ellátórendszer kiépítése, ahol a segítő tevékenység 

szabadságfoka, a szolgáltatások tartalma a jogalkotó által differenciáltan engedélyezett. Ha a 

jogalkotó szűkre szabja az alapszolgáltatások és ezáltal a segítők mozgásterét: elméleti síkon 

rendel gondozónői létszámot az ellátottak számához, elméletben tölti meg tartalommal a 

gondozási szükségletet, azt ugyanezen síkon köti időhöz, hovatovább időshöz, egyenruhát ad 

a minél nagyobb településkörnek, s mindezt kiszolgáltatja az elosztott pénzmennyiségnek, 

ráadásul ideig-óráig tartó szabályozási környezetet teremt, az a rendszer működését rendkívüli 

módon megnehezíti vagy esetlegesen ellehetetleníti, nem hátrányos helyzetű kistérségekben 

is! Ha a tény az, hogy a vizsgált kistérség meg tud felelni a jelenlegi feltételeknek, és 

működőképes, egymásra épített, részben mobilizálható, az igényekre választ adó 

ellátórendszert tud működtetni, akkor is láthatóak a megfelelés, azaz alkalmazkodás mögött 

meghúzódó megfogalmazott determinánsok (24. számú ábra): 

24. számú ábra: A szolgáltatásszervezés folyamata a nagy településszámú kistérség 

példáján
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    Forrás: saját szerkesztés 

 

Ezek azok a néhol megoldási javaslatig is eljutó tervezési szempontok, amelyek a mai döntés-

előkészítési tevékenységet a „felszínen” olvasható jogszabályok mellett a „mélységben” 

foglalkoztatják. Nem megspórolhatóak, nem kikerülhetőek, éppen ezért az ezeket ismerő, 

átlátó és megfogalmazó szakemberek bevonása a jogalkotási folyamatba - nem álságos módon 

-, a lehető legjelentősebb teendő. Természetesen mindezt úgy lehet megtenni, ha a jogalkotási 

gondolkodás mögött meghúzódó logikát vice versa megismerhetik az érintettek, nem 

tudományos, de közérthető és használható információk formájában. 

 

Egyetértettek abban páros interjúalanyaim, hogy a „kevés idős is probléma”. Ha a 

településkörben kisszámú rászorulót kell kevés gondozónőnek ellátnia, az 

hatékonytalansághoz vezet, hiszen a távolságok legyőzése, a hiányos vagy rossz közlekedési 

infrastruktúra, az útiköltség és időráfordítás csökkenti a pénz felhasználásának 

költséghatékonyságát: „Magyarországon a feltételek állapota és hiánya miatt nem 

mobilizálhatóak a szociális alapszolgáltatások!”. A Zalaegerszegi kistérség többcélú társulása 

azért is három intézményegységgel szervezi az alapszolgáltatások eljuttatását, mert a 

földrajzilag egymáshoz közelebb eső településkört próbálják lefedni, a lakosságszámaránynak 

optimálisabb megfelelni, a helyi munkaerő foglalkoztatását lehetővé és életszerűvé lehet 

tenni. A 84 településes társulás úgy tud megfelelni a feltételeknek, hogy kisebb intézményeket 

hoz létre, amivel áttekinthetőbbé is teszi a szervezetet, magát a TÁMASZ intézményt. Éppen 

a fent említett rendszerszemlélet az, amelyik mozgatja a szolgáltatástervezési folyamatot, csak 

úgy lehet személyközpontúan szervezni, ha a nagy rendszerelemek csökkentik a távolságot a 

szolgáltató és a szolgáltatást igénybevevők, leendő igénybevevők között. 

 

„Nem álvitákra van szükség, hanem valós társadalmi vitákra ahhoz, hogy térség-specifikus és 

a differenciált javaslatokat beépítő finanszírozási rendszer alakuljon ki.”- állítja a tófeji 

intézményegység vezetője. Interaktív, társadalmi konszenzusokra támaszkodó jogalkotás kell, 

ami ma egyáltalán nem működik szociális területen. A konszenzus azt jelentené, hogy a 

szociális szféra fontos, csak úgy működhet, ha közös kompromisszumok születnek, amit a 

gyakorlati szociális szakemberek valósítanak meg. „Nélkülük ez nem megy!”- hangsúlyozta. 

A szűkebb és tágabb egyetértés-hiány mellett ma a Zalaegerszegi kistérség többcélú társulási 

területén a szolgáltatásokhoz való hozzáférés jónak mondható, jelzés, újabb szükségletek 
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esetén azonnali reakcióra képes az ellátórendszer, és ellentétben a munkaszervezet 

vezetőjének meglátásával szerinte „mobil, házhoz menő szolgáltatásokat tud biztosítani. 

 
3. A finanszírozás közvetett és közvetlen hatásai a szolgáltatástervezésre, 

ellenállásos vagy túlalkalmazkodásos magatartás, hiányok az ellátórendszerben 

versus finanszírozás kényszerei, kompromisszumok és jó megoldások 

A társulás alelnöke úgy véli, hogy a kiegészítő normatíva nem domináns, de bizonyára egy 

haszna van, nevezetesen a szakemberek megfelelő létszámát biztosítja. Ha pedig helyben 

vannak szakemberek, ráadásul annyian, amennyien kellenek, az a szociális alapszolgáltatások 

létét kistelepüléses környezetben nem megkönnyíti, hanem egyenesen megalapozza. Ez a 

többekkel ellentétben megállapította, hogy sem az alap, sem a kiegészítő normatíva nem 

motivál szolgáltatástervezésre. Ugyanakkor következő válaszában már arról beszélt, hogy 

nem lehet úgy szociális alapszolgáltatásokat fenntartani, hogy nincsen térítési díjuk, mert ez 

kistérségi társulásos szolgáltatásszervezésben forráshiányokat produkál: „Az ingyenes 

szolgáltatás politikum!”. Tapasztalatai azt mutatják, hogy a többcélú társulásban szervezett 

szociális ellátórendszer alap- és kiegészítő normatívája a magas településszám generálója, ezt 

egy határon a jogalkotó ugyan korlátozza, elvon pénzt, ami nem jó, de a több pénz egyben 

mégis jelenthet több szakembert, ahogyan azt a kistérség példája mutatja. 

 

A finanszírozással kapcsolatban olyan jellemzőket és összefüggéseket mutatott meg a 

gyámhivatal vezetője, amelyek igen ritkán tudnak egy kérdéscsoportba beleférni, most ez 

mégis sikerült: 

• a szociális ellátás ma kiszámíthatatlan, abszolút finanszírozás-függő, 

• csak a helyi közösségi érdekeknek megfelelő szabályozás lehet az, ami ezen változtat,  

• a kiszámíthatóság javítaná a szolgáltatásokhoz való hozzáférést,  

• és a jelenlegi rövidtávú szolgáltatástervezés, amely az éves költségvetési törvénynek 

kiszolgáltatott, és egyedüli alapvonatkoztatási pontként kezeli azt, hosszabb távlatokat 

nyitna; 

• differenciált finanszírozás kell, amely nem tekinti egymással összehasonlíthatónak a 

zalai és alföldi térséget, hanem azokat sajátos településszerkezetük alapján segíti 

hozzá az ellátórendszer kiépítéséhez, 

• a kistérségi kiegészítő normatíva torzítja a finanszírozást, mert az az alapszolgáltatás 

jön létre, amelyet a jogalkotó leginkább támogat, 
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• a szabad-felhasználású pénzek önkormányzati ellenőrzése vagy szankciója (pl. 

normatíva visszatartása) alig valósul meg, így a szociális alapszolgáltatások minősége, 

színvonala nem válik kikényszeríthetővé, jelenleg csupán a létüket tartja fontosnak a 

jogalkotó, ami ugyan jelent előrelépést a szolgáltatáshiányos hátrányos helyzetű 

terekben, és a nem hátrányos helyzetű kistérségekben is, de nem jelenti ma még a 

személyközpontú, szükségleteket egyéni szinten kielégítő segítő tevékenységet; 

• nincs feladattudat, azaz a települési önkormányzatok nem érzik sajátjuknak a szociális 

szükségletek kielégítését: az államtól várják el ezt, így saját forrás megteremtését sem 

tartják fontosnak, 

• a kistelepülések különös helyzete ma az, hogy a fenti feladatokat átadják a 

szolgáltatóknak, úgy, hogy kényszertársulásba lépnek – ugyanis ha ezt nem teszik, 

elesnek a többlet-normatívától, és a feladat is ellátatlanul marad, 

• ez nem jelent valós önállóságot, vagyis azt, ami a jogalkotó rejtett szándéka lehet az 

állami támogatásokhoz való hozzájuttatással; 

• ha a finanszírozás kiszámíthatatlan, a szolgáltatás is az lesz, ha pedig ennek térítési díj 

bevezetése lesz a következménye, az felveti a kérdést: vajon öneltartóvá tud-e válni 

egy szociális alapszolgáltatás vagy sem? 

 

Zalalövő jegyző asszonya egyetért a fentiekkel: az, hogy mire lehet pénzt fordítani, azt a 

központi finanszírozás határozza meg. „Ha egyszer elindult egy szolgáltatás, nem lehet 

visszavenni sem annak mennyiségéből, sem pedig minőségéből, hiszen a felelősség óriási, az 

idős embereket el kell látni!” – vallja, de ezt a helyben átérzett felelősséget a távolban jogot 

alkotó nem érzi. A társulás költséghatékony működésével kapcsolatban megjegyezte, hogy 

ebben a nagy térben a fenntartó és a szolgáltató, a társulás, az intézmény távol van az 

érintettektől, kisebb területi szinten sokkal hatékonyabb lehetne az ellátás. Hozzávetőleg 30 

településsel lehet ezt szervezésben is rentábilissá tenni a jelenlegi 84-el szemben. A pénznek 

közvetlen hatása az, hogy milyen alapszolgáltatást hogyan lehet megtervezni és 

megszervezni, közvetetten pedig csökkenti az ellátottra fordítható időt. A nagyon közeli 

jövőben, ebben az évben talán még elláthatóak lesznek a szociális alapszolgáltatások, a 

financiális keretek azonban szűkülnek, megjelenik a helyi forrás szükségessége, ami teljesen 

elbizonytalanítja a rendszer működtetését. 
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„Kifizetetlen órába nem lehet gondozónőt küldeni!”- mondja a pénzügyi bizottság tagja. Ha a 

jogalkotó megemeli az egy gondozónőre jutó gondozottak számát 6-ról 12-re, az ugyan 

beenged a rendszerbe több ellátottat, de gondozónőket kell elbocsátani, ami a szolgáltatások 

minőségét rontani fogja. A zalai kistelepülések 22-es csapdája a helyi adóbevételek hiánya, és 

az állami támogatások bizonytalansága vagy csökkenése, amely önmagába visszatérő 

körforgásba rángatja a települések lakosságát. Az alapprobléma nem oldódik meg: a helyi 

gazdaság beindítása vagy fejlesztése csupán önerőből nem lehetséges, a szociális szükségletek 

pedig folyamatosan növekvő tendenciát és minőségükben újabb kihívásokat mutatnak. „A 

helyzet településfejlesztési pénzek után kiált, onnan elvenni a szociális szférára sem lehet! A 

településvezetők meghasonlanak önmagukkal, mert nem szinkronizálható a helyi gazdaság 

fejlesztése a szociális alapszükségletek kielégítésével.” – érzékelteti a mai kistelepülési jelent 

a megkérdezett. A szükségletek 70%-ban, a kiegészítő normatíva 30%-ban határozza meg a 

kistérség településeinek szolgáltatástervezési motivációit, de ez teljesen szubjektív, 

településfüggő. Interjúalanyom felhívta a figyelmet arra is, hogy a szükséglet vagy pénz 

sarkos kérdése „megválaszolhatatlan”, s megkért arra, ha tudomásomra jut a jó válasz, 

tudassam vele is. Annyit azonban megfogalmazott, hogy egyrészt általános településvezetői 

cél „a lehető legtöbbet kihozni a lehetségesből”, s valóban a többcélúság legmagasabb 

normatívája a kistérségi szintű szolgáltatásszervezésben a legvonzóbb, mert a településeknek 

nem kell hozzátenniük, így nyilván ezt a szervezési formát fogják választani – most még. 

Másrészt a régi intézményfenntartó társulásos forma kisebb településkörrel, kevesebb 

ellátottal és bár kevesebb helyi munkaerővel, de átláthatóbban szolgálta a rászorulókat. A 

nosztalgia mögött a múlt és a jelen irányvonala jól elkülöníthető: a több kisebb az egy 

nagyobbal szemben az alapszolgáltatások emberközeliségét és a szolgáltatástervezés 

demokratizmusát támogatja. 

 

A szociális bizottság elnöke azt mondja, a látszólagos ellentét a szükségletek és a 

finanszírozás között azzal oldható fel, ha mindkettőt ugyanolyan fontosnak tekintjük, 

egyenrangúan értelmezzük őket. A 2010-es évben még viszonylagosan jól megvan e két 

motiváló tényező egymás mellett, de a bizonytalan jövő nem ad választ a továbbiakra. Ha 

drasztikusan lecsökkennének a szociális célú normatívák, akkor lenne igazán nagy baj, hiszen 

a létrehozott TÁMASZ intézményre nagy szüksége van a kistérségnek. Az a költségvetési 

nyomás, amely 2004-ben indult el, és azt próbálja elérni, hogy az önkormányzatok ne 

önállóan szervezzék meg egyes feladataikat, hanem társulásos formában azt eredményezte, 

hogy „mára a többcélú társulási forma lett a favorit”. A realitás ebben az, hogy valóban 
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képtelenek ma a kis önkormányzatok önállóan feladataiknak – így a szociális feladatoknak is 

– megfelelni, és a kiegészítő normatíva pedig ma még megoldja ezt „helyettük”, de a 

kényszerítés következménye kettős: 

• egyik oldalról a társulásos együttműködés kötelező, de ellátatlan feladatokat hozott a 

társulásba, ami jó a csatlakozott településeknek, mert elláthatóvá tett egyes 

feladatokat, 

• de a másik oldalról a régi, intézményfenntartói társulásban lehetőség volt arra, hogy 

minden település egyenrangú legyen, a településenkénti normatíva és az ottani kiadás 

egyensúlya megtartható volt, szemben a mai három intézményegységre vonatkoztatott 

bontással, ahol a települések nem tudják a társulás intézményegységenkénti 

pénzmennyiségét önállóan használni, azzal gazdálkodni, nem követhető az, hogy 

egyes települések rentábilisak-e vagy sem. 

 

Összességében tehát az, hogy nincsen a településeknek „ellátmányuk”, hogy nem 

gazdálkodhatnak bizonyos pénzekkel, elvesz a többcélú társulásos együttműködés értékéből. 

Ez a következmény egyedül ebben az interjúban jelent meg, fokozva a gyámhivatal 

vezetőjével készített interjú információinak tárházát, és a vizsgálat mélységét. 

 

„Az állam ki akar vonulni mindenből, az önkormányzatok helyzete rossz, térítési díjat kérni 

úgy nem lehet, hogy eddig ingyenes volt a szolgáltatás!” – foglalja össze tömören a 

finanszírozás-kérdéscsoportra adható válaszát a szociális bizottság tagja. Egyetért azokkal, 

akik a nulla forintos szolgáltatás előre prognosztizálható nehézségeit megfogalmazták már: 

„Az ingyenesség lehetősége mindig visszaüt, mert a hirtelen változtatás hatására csökkenni 

fog az igénybevevők száma, ami minden díjemelkedés esetén tovább csökken, és a fenntartó 

nagy árat fizet ezért!”.43 Települési szinten gyakoriak az átcsoportosítások a költségvetésben, 

éppen a jogszabályok hektikus változásai miatt, de az bizonyos, hogy a szociális étkeztetés és 

a házi segítségnyújtás abszolút szükséglet-centrikus szolgáltatások, az idős életszakasz 

természetes velejáróira szerveződtek, nem a pénz hozta létre őket – ellentétben azzal a néhány 

alapszolgáltatással, amelyeket a pénz hívott életre. Sajnálatos, hogy az interjúalany nem 

konkretizálta, mire gondol, de így is csatlakozott azon aktor-társaihoz, akik nem értenek egyet 

a pénz generálta, esetlegesen üres alapszolgáltatások létrehozásával. 

                                                 
47 Nem közvetlen témája a dolgozatnak de megemlítendő az az információ is, hogy az alacsony gondozotti 
számot 6-ról 8-10-re kellene emelni, mert nem éri meg az önkormányzatoknak a mai helyzetben 12 gondozottra 
2 gondozónőt foglalkoztatni a kifizetendő bér és járulékai versus a kapott normatíva arányában. 
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A finanszírozás kérdéscsoportról alkotott vélemények újabb színezetét adta a zalaistvándi 

intézményvezető asszony és a megbízott munkaszervezet vezető, amikor egyetértettek a 

következőkben: 

• a társulás tulajdonképpen hitelez a kistérségi szociális ellátórendszernek, mert az 

évközi pótlólagos normatívák (a tervezetthez képest folyamatosan jelentkező 

igényekre félévkor igényelhető normatívák) későn érkeznek meg, ami ha elér egy 

határt, nincs lehetőség több szociális alapszükséglet kielégítésére,  

• a meglévő kapacitásokat fel lehet tölteni, de van egy határ, egy bizonyos költségvetési 

egyensúlyi állapot, amelyet nem lehet átlépni, 

• ez kifejezetten a „fogyó idősek – haldokló települések” miatt alakul így ebben a 

kistérségben, vagyis előállhat az a feltételezés, hogy a jogalkotó adott esetben azért 

nem tesz ezekért a településekért sem vidék- sem településfejlesztéssel, mert ezen 

települések tartják egyensúlyban a kistelepülések, de leginkább az ő társulásaik 

szociális költségvetését és a kistérségi ellátórendszert is, azaz – borzasztó ezt leírni - a 

haldoklás élteti a rendszert; 

• a szükségletek és a többletfinanszírozás párhuzama vagy éppen ellentmondása, de 

preferenciája is nehezen eldönthető kérdés ebben a társulásos együttműködésben, így 

erről nem is lehet többet mondani; 

• a család felelősségvállalása elengedhetetlen (lenne) az idős tagjairól való 

gondoskodásban, az állam és az önkormányzatok nem vállalhatnak mindent magukra: 

ha ingyen van a szolgáltatás, mindenkinek kell, akkor is ha nincs mögötte valós 

szükséglet,  

• egy ilyen szemléletű társadalomban akkor is hatékonyabban működne az 

ellátórendszer, ha a család minimális módon, de hozzájárulna a költségekhez, még a 

gazdasági, és szociális válság ellenére is; 

• ha a jogalkotó ismét az intézményfenntartó társulásos szolgáltatástervezési formát 

támogatná jobban, akkor a mai TÁMASZ intézmény már nem lenne gazdaságos 

méretű, viszont a három intézményegysége önállóan tudna működni,  

• mint ahogyan az egyébként is gazdaságosabb lenne, hiszen három kisebb körzet 

lehetne egy-egy mikro-körzet, 

• mindenképpen a finanszírozás hozta létre a TÁMASZT, nélküle soha nem jött volna 

létre egy ilyen méretű intézmény ilyen szervezeti formában, 
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• mint ahogy ezt megelőzően is az állami támogatás filozófiája (amennyiben nevezhető 

volt annak) teremtette meg az intézményfenntartó társulásokat is; 

• vannak párhuzamos szolgáltatások a rendszerben, e kistérségben példa erre a falu- és 

tanyagondnoki szolgáltatás és a szociális étkeztetés, amelyek egymás feladatait 

keresztezik, a költségvetés pedig asszisztál ehhez, és mindkettőre forrást biztosít. 

 

Egyaránt megdöbbentő és gyakorlatias a fenti interjú-tartalom, amelynek pozitív üzenete a 

mikro-körzeti felfogás, a kompromisszumos helyi szolgáltatástervezési alternatívák, amelyek 

ma is a rendszer részei, de egészen más finanszírozási környezetben, viszont hasonló 

szervezési keretben: intézményegységekkel. 

 

2010-ben még nem volt szükség önkormányzati hozzájárulásra ahhoz, hogy az 

alapszolgáltatások elérhetőek legyenek minden csatlakozott településen, ennek következtében 

az idős emberek nem érezték meg a normatívák csökkenését, amiből pedig a megfelelő 

gondozotti létszám megléte, megmaradása még következik, bár egyetért a fenti meglátással: 

van ennek egy határa. „Jelenleg nem a tényleges és valós ellátásra helyezik a hangsúlyt a 

finanszírozásban, ezért fordulhat elő nem valós feladatellátás is.”- emeli ki az 

intézményvezető asszony azzal, hogy „(…) ellentmondás tapasztalható a rendkívül nehezen 

előre tervezendő éves ellátotti létszám és a napról-napra emelkedő igénybevevők száma 

között.”. Javaslata összecseng a döntés-előkészítés szintjéről megkérdezettekével: 

településszerkezeti sajátosságokat figyelembe kellene venni a házhoz vitt alapszolgáltatások 

esetében főként, a kiegészítő normatíva összegét egészen biztosan meg kellene különböztetni, 

tudatosan egymástól a különböző szerkezetű terekben, de főként Zalában, „(…) mert itt már 

komplex feladatellátások valósulnak meg térségi ellátással!”. Teljesen egyetért a szociális 

bizottság megkérdezett tagjával abban, hogy közvetlen és közvetett hatásai a pénznek igenis 

vannak. Előbbi a társulási tanács döntéseit befolyásolja egyértelműen - ne kelljen települési 

hozzájárulást fizetni, de az ellátás megszerveződjön, vagyis a kapott normatívából 

„tervezgesse” és „szervezgesse” a szakemberek csoportja a térségi szolgáltatásokat -, utóbbi 

az egyes alapszolgáltatásokban dolgozó munkavállalók bérére és adható juttatásaira hat, úgy, 

hogy a béren kívüli egyéb ellátásokat elbizonytalanítja, vagy ahogyan az intézményben is 

történt, megszünteti például a meleg-étkeztetési utalvány lehetőségét. Elmondható tehát, hogy 

a „(…) finanszírozási kényszerek alapvetően befolyásolják az intézményi működést, a 

folyamatos szolgáltatástervezést és szervezést!”. 
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Tekintettel arra, hogy a tófeji intézményegység vezetője a civil szektorban is dolgozott, az 

állami támogatások pénzügyi vonatkozásával kapcsolatban a szektor-semleges finanszírozás 

hiányát említette legelőször. Ezt mérhetetlenül igazságtalannak tartja, kiváltképp a kiegészítő 

normatíva tekintetében, mert az tudatosan leszűkíti a szociális szférában tevékenykedő 

szervezetek körét. Kevesebb normatívával, esetleges pályázati forrásokkal, de innovatív 

forráskutatással és szerzéssel, a források visszaforgatásával, többletszolgáltatások és 

többleterőforrások mozgatásával jellemezhető a mai civil szervezetek részvétele a szociális 

szolgáltatásban. „A civilek ellehetetlenítése folyik ma Magyarországon, aminek ellátatlanul 

maradó rászorulók, így az állami szerepvállalás fokozottabb elvárása lesz a következménye!” 

– gondolkodik ok-okozati összefüggésben a válaszadó, és fogalmazza meg szinte azonnal a 

kérdést: „Az állam kivonul, mert túl nagy a terhe. A civilek kivonulnak, mert az állam nem 

szívleli őket, és kirekeszti egyes alapszolgáltatások megszervezéséből. Az önkormányzatok 

meg be sem tudnak vonulni a szociális piacra, mert önállóan nincs forrásuk, ha meg 

társulásba mennek „egyen szolgáltatásokat” kénytelenek eltűrni különféle és egyedi szociális 

szükségleteik kielégítése érdekében.”. Ennek minimum a szolgáltatások minősége fogja kárát 

látni hosszútávon, maximálisan biztosan a szolgáltatások léte a kérdés. A jövő a „minimum-

szolgáltatások” felé mutat, ha egyáltalán lesz hozzáférés. Ezt fogja szerinte eredményezni a 

„követhetetlen állami akarat”. 

 

Részösszegzés  

Ha a vizsgálat egyik legkardinálisabb kérdéscsoportjára adott válaszokat elemezzük, 

megállapíthatjuk, hogy eltérő vélemények mögött látens egyetértések fedezhetők fel a 

megkérdezettek között. Miért és hogyan lehet ez a helyzet? Azok, akik nem tulajdonítanak a 

kiegészítő normatívának „domináns” szerepet, vagy egyáltalán szerepet, következő 

válaszaikkal egyértelműen annak kulcsszerepét erősítik fel, mégis alapvető szerepűvé 

előléptetve azt az alábbi ábrán (25. számú ábra) látható módon. 

 

 

 

 

 

 

 

 



170 
 

25. számú ábra:  A finanszírozás látens és manifeszt mátrixa 

 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A szükségletek szerepe a finanszírozással szemben alulmarad összességében, mert bár szinte 

minden megkérdezett hangsúlyozza az előbbi fontosságát vagy preferenciáját, hovatovább a 

kettő összeegyeztetett egyensúlyát, a valóságban ez nem működik, mert a „pénz az úr”. Úr, de 

a kiszámíthatatlan fajtából, a rövidtávúnak alig nevezhető percalapú számlálóval, éppen azzal 

az ösztönzéssel, amit a költségvetés helyzete diktál. Mindez kikényszerítetlen szolgáltatási 

színvonalat, csupán a szolgáltatások létét szem előtt tartó, a szereplők feladattudatát 

folyamatosan bizonytalanságban tartó, önmagának ártó jogalkotást jelent. Létrejött ugyan a 

központosított intézmény, ami rövid működése alatt megosztotta már ennél a kérdéskörnél a 

válaszadókat: szükségszerűsége vitathatatlan és kényszerű egyben. Ez önmagában érdekes 

megállapítása a fejezetnek, mert egy időben mondanak egymásnak ellent a jelzők, és egy 

időben erősítik is meg a jelenlegi működésmódot. Négy olyan nóvumot hozott az interjú-

sorozat, amely mindenképpen kiemelendő a válaszok általános sorából (26. számú ábra): 
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26. számú ábra: A szociális szolgáltatásszervezés négyes-piramisa 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

• A többcélúság finanszírozásos kikényszerítésének egyik következménye a települések 

rentabilitásának elrejtőzése, a kimutathatatlan, intézményegységekre általánosított 

települési gazdálkodási helyzet. 

• A „fogyó idősek – haldokló települések” tudatos vagy tudattalan jogalkotói 

felhasználása a kistérségi szociális feladatellátás pénzügyi és ellátási egyensúlyának 

biztosításában. 

• A család szerepének újrafogalmazása, és érdekeinek valamint cselekvő-gondozó 

képességének gazdasági és szociális nehézségek idején való elvárása. 

• A „minimum-szolgáltatások” jövőképe, amelyekben a szolgáltatások minősége 

továbbra is csak helyi szolgáltatástervezési és szervezési szempont marad, létük viszont 

egyre nagyobb hangsúlyt jelent majd elvben, a gyakorlatban azonban ez csak a 

vegetációs szintet éri majd el. 
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4. Szolgáltatástervezés és szolgáltatásszervezés, alapszolgáltatások létkérdései vagy 

„csupán” szervezeti kérdései, ösztönzéses kényszerek vagy ösztönzéses 

kompromisszumok, azok rövid és hosszútávú hatásai, a teljes alapszolgáltatási 

kör kialakításának realitása, a szolgáltatástervezési döntés okai és azok indokai 

Másik kardinális kérdéscsoportja a mélyinterjúknak az idős emberek ellátásának, 

alapszükségleteik kielégítésének lehetősége, a szolgáltatástervezés döntést előkészítő 

tevékenysége. Már a finanszírozással kapcsolatos kérdéscsoport analízisénél láttuk, a kettő 

olyannyira szorosan függ össze, hogy alig található más tervezési folyamatot befolyásoló 

tényező, mint a kiegészítő normatívák jogszabályi meghatározása, színvonaluk, és 

változékonyságuk. Mélyére láthattunk az állami támogatás megállapítása és a 

szolgáltatástervezés kapcsolatának, ok-okozati összefüggéseinek. A következőkben 

ugyanennek a témakörnek másik oldalát vizsgálom. Arra vagyok kíváncsi, hogy ha a 

szolgáltatástervezéshez kötődő kérdéseket teszünk fel, a válaszok „visszahozzák-e” a már 

hallottakat, azaz megerősítik egymást, vagy merülhetnek-e fel újabb problémák, és azokra 

helyi megoldások, amelyek más megvilágításba helyezhetik a három alapszolgáltatás 

kistérségi megszervezésének dilemmáit, egyúttal segíthetik mindkét felet – jogalkotót és 

szolgáltatástervező aktorokat – egymás megértésében, a szabályozás és megvalósítás 

tevékenységében, természetesen középpontban a rászoruló idős emberek érdekeivel. Amíg a 

fentiekben tehát a finanszírozás – szolgáltatástervezés gondolati síkon vizsgálódtam, addig 

most a szolgáltatástervezés – finanszírozás relációt kutatom. 

 

Megint csak sokszempontú választ adott a gyámhivatal vezetője, amikor a jelzőrendszeres 

házi segítségnyújtás megszervezésének szigorításával indítja a válaszadást. Úgy értékeli, hogy 

ez a lépés egyértelműen hátrányba hozta az idős embereket, kifejezetten a hibás jogalkotói 

magatartás miatt. Az önkormányzatok olyan intézményeket működtetnek, amit a kormány 

éppen finanszíroz - ismétli meg -, és amelynek egy pozitív hozadéka a helyi munkaerő 

foglalkoztathatósága. Ezek kényszerű önkormányzati működésmódok, amelyeket 

mindenképpen a jogszabályok generálnak, oly módon, hogy akár egy normatívából két 

alapszolgáltatást biztosítanak, mert „(…) a jogalkotó megengedi az árukapcsolást.”. Újra 

megfogalmazza a „vidéki szociális szolgáltatástervezés” egyik sajátosságát, a 

településszerkezetre odafigyelő finanszírozást, azzal együtt, hogy a 2000 fő alatti lélekszámú 

települések számára nem kötelező koncepcionális szolgáltatástervezési gondolkodás csak úgy 

elfogadható, ha a kistérségi koncepciót támogatja a jogalkotó „kistérségi pénzekkel”. Éppen 

oda kell tehát több, vagy másképpen elosztott pénz, ahol arra a legnagyobb szükség 
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mutatkozik: a kistelepülésekre, és nem elfogadható az a kényelmes jogalkotói magatartás, 

hogy „(…) amire égető szükség van, azt úgyis/előbb-utóbb/mindenáron/erőn felül/stb. 

megszervezik.”. Javasolja a jogalkotónak az önkéntesség fogalmának átgondolását, mert a 

jelenlegi tartalma elméletben és gyakorlatban köszönő viszonyban sincs egymással. Valós 

tartalom kell a települések önként vállalt társulásos csatlakozási magatartása mögé, amely 

szinkronban is van - az ösztönzésnek nevezett kényszerítés helyett - a motiválással, ez lenne a 

kistérségi szolgáltatástervezés kongruens módja. Közigazgatási és szociális szakember 

szemével a kistérségi szociális szolgáltatástervezés átalakításának legjobb alternatívája: „A 

járási szintre épített mikro-térségi szolgáltatásnyújtás 7-8 km-es szolgáltatási hatósugarú, 15 

km-es átmérőjű települési körben, ahol 6-8 település alkotja a mikro-körzetet, egy ehhez a 

településszámhoz kapcsolt helyi intézményegységgel, helyi vezetővel, helyi feladatokkal és 

helyi munkaerőre támaszkodó ellátókkal. Ez feleslegessé teszi a településszintű helyi hivatalok 

fenntartását, a közigazgatási szintet az életszerű és fenntartható léptékre emelné, javítaná a 

települések önkéntességi közérzetét.”. Nem választható tehát el a közigazgatás és a 

feladatok különböző közigazgatási szinteken történő meghatározásának felülvizsgálata, 

amelyet egyszer már „kettős dilemmaként” fogalmaztam meg a dolgozatban.  

 

A szolgáltatástervezés – finanszírozás kérdéscsoportra adott válaszok megerősítették, néhol 

szó szerint megismételték a finanszírozás – szolgáltatástervezés viszonylatban vizsgáltakat, a 

következő megállapítások alapján: 

1. A szolgáltatástervezés jogszabályi környezete túlszabályozott, adminisztratív 

hangsúlyú, széttagolt, amit a finanszírozás szabályainak hektikus volta felerősít. 

2. A kistérségi normatíva kiszámíthatóságának alapja egyrészt az évente 

inflációmértékkel növelt összege lenne, nemhogy az összeg csökkentése, vagy 

folyamatos átcsoportosítása a különböző szolgáltatástervezési formák között. 

3. Másrészt időbeli állandósága a már megszervezett alapszolgáltatások 

működőképességét alapjaiban befolyásolja, nem lehet permanensen változtatni. 

4. A kistérség a válaszadók többsége szerint alkalmazkodik – kisebb része szerint 

egyenesen túlalkalmazkodik - a jogszabályi kiszolgáltatottsághoz, ha nincs normatíva, 

nincs feladatellátás sem, tehát azok a szolgáltatások működnek, amelyekre a 

legkevesebbet kell helyben költeni, és a legtöbb támogatást adja hozzá az állam. 

5. Az alkalmazkodás például a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kialakításának 

időleges felfüggesztését hozta, ez ellátási hiányokat okoz a rendszerben, mert nem 

csak az ellátottak, de maga az ellátás hiányzik a palettáról. 
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6. A kényszer megtalálható az alkalmazkodásban, ha a jogalkotó kistérségi 

szolgáltatástervezést szeretne, akkor ahhoz kistérségi pénzt is kell adnia. 

7. A rendelkezésre álló, elosztható pénzmennyiségnek nemcsak a színvonalával, hanem 

annak felhasználásával van a leginkább probléma a kistérségi feladatellátásban: 

amennyiben a jogalkotó preferál egy bizonyos alapszolgáltatási kört, azokat hagyja 

„kifutni”, és ne változtassa sem azok körét, sem összekapcsolási lehetőségüket, és ne 

teremtsen árukapcsolást bizonyos szolgáltatások között, mert az a szolgáltatások 

tartalmát és minőségét rontani fogja. 

8. Többek szerint újra kell definiálni a kényszer – ösztönzés, önállóság – kényszeres 

csatlakozási attitűd, hiteles – hiteltelen szolgáltatástervezés és szervezés kifejezéseket, 

mert a jelenlegi rendszer szakemberei úgy érzik, hogy a jogalkotó rajtuk keresztül 

„becsapja” a szolgáltatást igénybevevő idős embereket. 

9. Teljesen megosztottak a megkérdezettek a többcélú illetve az intézményfenntartással 

megszervezett ellátórendszer működőképességét illetően. A polgármesterként (is) 

nyilatkozók úgy vélik, hogy a régi intézményi struktúra emberközeli, kapcsolatokban 

gazdag, helyi szolgáltatásra fókuszáló volt, ami a TÁMASZ intézmény többcélú 

formájáról ma nem minden esetben mondható el. Ez egyfajta nosztalgia, amivel csak 

részben értenek egyet az intézmény vezetője és az intézményegységek vezetői is, a 

munkaszervezet vezetőjével összhangban. Ők úgy vélik, hogy az egy intézmény, egy 

rendszer alapú szervezési mód egy éve beváltotta reményeiket, a többcélúság a 

szolgáltatások palettáját szélesítette, növelte az eleddig – ahogyan azt az előző 

kérdéscsoportban fogalmazták meg – „bújtatott” szükségletek kielégítésének 

lehetőségét (az ellátotti számot), kifejezetten az addig „nullás” települések 

bevonásával a meglévő intézményrendszert továbbfejlesztette. A hatékony szociális 

szolgáltatástervezést legalább célul tűzte ki, és többletszolgáltatásokat is tud nyújtani 

(konkrétumok megnevezése nélkül).  

10. Megismételték a válaszadók a „valódi tartalommal működtetett, nem felesleges 

„papír-szolgáltatások” létrehozásának kistérségi problematikáját”, a rövidtávval 

szembeni hosszútávra engedett önkormányzati döntéshozás szükségességét. 

11. Kifejezett szolgáltatástervezési innováció is megjelent a gyámhivatal vezetőjének 

mondataiban, ezt jelentősége miatt itt kiemelten idézem:  
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12. Új gondolat a büntetés gondolata, amely egyenesen a rászorulók „becsapására” 

kényszeríti a velük közvetlen kapcsolatban lévő szakembereket, amikor a jogalkotói 

szándéknak megfelelni is akarván, módosítanak, hovatovább megszüntetnek már 

működtetett alapszolgáltatásokat. 

13. Új gondolat a kistérségben megvalósuló „szakemberek szolgáltatástervezése” 

folyamat is, ami folyamatos és konzekvens egyeztetést, kompetens szakemberek 

kommunikatív technikáján alapuló érveléses, magyarázatos kapcsolattartást jelent a 

döntéshozói szinttel: ez lehetővé teszi a TÁMASZ jó működését, a konszenzusos, 

szakma érdeke – önkormányzatok érdeke párhuzam összeegyeztethetőségét. 

 

 
5. Fenntarthatóság: 2010-es jogszabályi változások és azok következményei, 

megőrzés vagy fejlesztés, működőképesség vagy képtelenség? 

Mind a finanszírozás, mind a szolgáltatásszervezés témakörében olvashattunk már általában 

egy kistérségi szociális ellátórendszer és konkrétan a Zalaegerszegi kistérség szociális 

ellátórendszerének fenntarthatóságát boncolgató válaszokat. Mondhatnánk, hogy ezekben a 

válaszokban már minden lényeges szempont benne foglaltatott: mint jogalkotói filozófia és 

magatartás által meghatározott jogszabályi környezet, finanszírozási elvek és elvtelenségek, 

elosztási módszerek, állam és önkormányzat feladatmegosztásának tisztázatlansága, kényszer 

„A járási szintre épített mikro-térségi 
szolgáltatásnyújtás 7-8 km-es szolgáltatási 
hatósugarú, 15 km-es átmérőjű települési körben, 
ahol 6-8 település alkotja a mikro-körzetet, egy ehhez 
a településszámhoz kapcsolt helyi 
intézményegységgel, helyi vezetővel, helyi 
feladatokkal és helyi munkaerőre támaszkodó 
ellátókkal. Ez feleslegessé teszi a településszintű helyi 
hivatalok fenntartását, a közigazgatási szintet az 
életszerű és fenntartható léptékre emelné, javítaná a 
települések önkéntességi közérzetét.” (Tőke Alajos) 
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és önállóság paradoxona, differenciáló szemlélet pl. településszerkezet szerint, stb.. Mégis, a 

vizsgálat eredményeinek minél cizelláltabb elemzése, és minél gyakorlat-centrikusabb 

hasznosíthatósága érdekében, fontosnak tartottuk külön kérdéscsoportban megkérdezni az 

interjúalanyokat a fenntarthatósághoz kapcsolható kérdésekről, hiszen nagy hangsúllyal 

fogalmazták meg eddig is, hogy ha egy szociális alapszolgáltatás létrejött, annak jelene és 

jövője egyértelműen kérdéses, azaz kiszámíthatatlan ma. Nyilván lesznek a 

szolgáltatástervezés bizonytalanságát ismét kiemelő, már ismétlésnek ható válaszok ebben a 

fejezetben, ezeket inkább tudatosítani szeretnénk. Várakozásom az, hogy ahogyan eddig is, 

megfogalmazódhatnak újabb összefüggések, amelyek újabb lehetőséget adnak a 

jogalkotóknak és jogalkalmazóknak arra, hogy találkozzanak egymással, egyeztessék és 

összehangolják tapasztalataikat, s olyan új konszenzusra jussanak, amely a szolgáltatást 

igénybevevő illetve ma még „bújtatott” idős emberek szükségleteinek kielégítését teljesebbé 

teheti.  

 

Várakozásom valósnak és jogosnak mondható az újabb összefüggések megtalálásával 

kapcsolatban, hiszen összefoglalhatom, hogy a megkérdezettek megismételték: 

• állandó bizonytalanság-érzetüket a szociális alapszolgáltatások tervezése és 

szervezése terén, mely általánosan minden megkérdezettre vonatkozik, egyedül az 

intézményvezető asszony nyilatkozott optimistán az megszervezett, működő 

alapszolgáltatások megőrzésével kapcsolatban, 

• a bizonytalanság okait: az állami és önkormányzati feladatok megosztásának 

rendezetlensége, a finanszírozás változékonysága, a jogszabályi kapaszkodók 

gyengesége, a családok felelősségvállalásának hiánya, a közigazgatási rendszer 

átalakítatlansága, stb., mind fokozzák egymás hatásait, 

• a 2010-es évtől elvárt változásokat, a fordulópontot, és annak a fenti 

bizonytalanságokat csökkentő reményét. 

 

Mindezek mellett megfogalmaztak olyan új szempontokat és összefüggéseket, javaslatokat, 

amelyek megismerése és belátása közelebb hozhatja az aktorokat a szociális 

szolgáltatástervezés útjának két oldalán: 

• A szociális szolgáltatástervezés kistérségi szabályozásába minél hamarabb be kell 

építeni a települési különbözőségeket, konkrétan a különböző településtípusok, 

méretek, lakosság összetétele, szükségletek, költségvetési helyzetek, tényét, kezelésük 
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módját, annak eszközeit, stb., mert ezek nélkül rugalmatlanná, merevvé válik a 

rendszer, és előbb utóbb töréseket szenved: szolgáltatások szűnhetnek meg. 

• Különösen a településtípus megkülönböztetését nevezték többen sürgetőnek, mert nem 

lehet egy adott típusú település ellátási felelősségét kiterjeszteni kistérségi, vagy 

térségi szintre: nagyvárosok lakosságszám-előnyét és egyben térségi hátrányt okozó, 

szinergiát nem adó belépési könnyebbségét meg kell szüntetni, vagy a 

kistelepüléseknek kell enyhébb csatlakozási szabályokat létrehozni. 

• A teljes meglévő szolgáltatási paletta kialakítható, a már meglévők megőrizhetőek, de 

a fejlesztés önerőből biztosan nem elvárható. 

• A kistérség politikai és nem közigazgatási kategória, a bizonytalanságot ez fenntartja, 

mindaddig nem tud változni a szolgáltatástervezés, amíg helyét és szerepét újra meg 

nem határozzák. 

• A bizonytalan helyzetet a jogszabályok kiszámíthatatlansága mellett a 

településfejlesztésre szánható, általában politikai karrierekhez kötődő pénzek 

mennyisége, felhasználása és a szociálissal való versenyeztetése okozza.  

• Ehhez egy szolgáltatástervezési taktika párosul akkor, amikor a települések 

döntéshozói számára érvelünk egy alapszolgáltatás létrehozásának finanszírozható 

költségei és a településfejlesztési pénzek sebezhetetlensége mellett.  

• Az egyik csapdahelyzet a „hozzáférés csapdája”, amelyben a kiegészítő normatíva 

lehetővé teszi a szakemberek foglalkoztatását, de nem teszi azzá a szolgáltatások 

„házhoz vitelét”, azaz önmagában kérdőjelezi meg a szolgáltatás létét. 

• A másik a „szereplők csapdája”, amikor a különböző szektorok szereplői hirtelen 

veszítik el a finanszírozás által vezérelt lehetőségeiket, és kivonulnak a szociális 

alapszolgáltatásokból, hátrahagyni kényszerülnek felépített funkciójukat és 

erőforrásaikat, vagyis a szűkös időkben „pazarolnak”. Amíg a civil szervezetek 

pályázatai kiszámíthatóbbak, a többcélú társulások „tőkeerősebbek” a választott 

szolgáltatástervezési forma megváltoztatásával (civiltől társulásba) többletforráshoz 

jutnak, de itt az éves változások gyengítik a fenntarthatóságot. 

• A harmadik a „kontroll csapdája”, amikor a kiegészítő normatíva elköltésének 

ellenőrző szabályai oly erősek, hogy az a társulásos gazdálkodásban pénzmennyiség-

hiányokat indukál. 
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27. számú ábra: A finanszírozás csapdái 

A szereplők csapdája: a szabályozás hektikussága miatt 

kivonulók, bent hagyják erőforrásaikat, azaz pazarolnak 

 

 

A kontroll csapdája: a 

normatíva felhasználás 

ellenőrzése pénzhiányt 

okoz 

A hozzáférés csapdája: szakember 

van, de nem jut el a rászorulóhoz 

 

  Forrás: saját szerkesztés 

 

• A megoldás a csapdahelyzetek elkerülésére ismét a szabályozás felülvizsgálatában és 

átalakításában lenne: a normatíváknak a hozzáférés valós támogatását kell 

megvalósítaniuk a településszerkezet függvényében, a szereplőket nem lehet 

egymástól megkülönböztetni az állami támogatásokhoz való hozzájutás terén, a 

gazdálkodás ellenőrzését oldani és rugalmasabbá tenni volna szükséges. 

 

Sajnos ennél konkrétabban nem fogalmaztak a megkérdezettek, de azt megállapíthatjuk, 

hogy az új meglátások mindenképpen jelzésértékűek a jogalkotás felé a normatíva 

filozófiájának kialakításához, a szolgáltatásban résztvevők szerepeinek és lehetőségeinek 

rendezéséhez, a kontroll-funkciók „gyengítéséhez”, a pénzfelhasználást érintő gazdaságos 

és hatékony működéssel való összekapcsolásához. 

 
6. Vélemények az új szolgáltatástervezési modellel kapcsolatban: központosított, 

integrált, komplex szolgáltatási körrel rendelkező intézmény, benne kisebb, a 

kistérségnek megfelelő településszerkezetre reagáló intézményegységekkel, ennek 

feltételei, vagy az ettől eltérő helyi alternatív szolgáltatástervezési elképzelések, és 

jövőkép 

Az utolsó kérdéscsoportban tulajdonképpen a kistérség aktorainak saját modelljéről, a 

TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény létrehozásának és fenntartásának pénzügyi-, 

szervezeti- és szolgáltatási tapasztalatairól gondolkodtam együtt a megkérdezettekkel, 
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természetesen azzal együtt, hogy várom az 1 év tanulságait, kérdéseit és javaslatait ezzel vagy 

egy teljesen új modellel összefüggésben, vizsgálva egyúttal a létező vagy nem létező egyes és 

összesített jövőképeket. 

 

Saját intézményük létében, illetve modellszerű működésének tárgyában egyetértenek a 

megkérdezettek, az elmúlt 1 éves tapasztalatok meghozták az azokból levonható 

következtetéseket:  

• az intézmény a többcélú kistérségi társulás fenntartásában 2009 óta működik, de nem 

fejeződött be teljes kiépülése, az 2010-ben és várhatóan 2011-ben is tovább 

folytatódik, 

• a fejlődés folyamatos, most a modell-képződés egy adott állomásán, azt lehet 

mondani, hogy eddig ellátatlan településeken megtalált ellátatlan idős embereket, az ő 

szükségleteinek kielégítését minden csatlakozott, és az alapszolgáltatási kört igénylő 

településen biztosítani tudja, 

• elegendő szakemberrel dolgozik, a minőségi szolgáltatást a képzett gondozónők 

jelentik,  

• de a távolságok leküzdése, az elégtelen közlekedési intézményrendszer (közlekedési 

eszközök hiánya, utak állapota) csökkenti a gondozásra fordítható időt, és megjelent 

az a vélemény is, hogy a szolgáltatások létét hosszútávon ez a tény alapvetően 

megkérdőjelezi néhány településen, 

• egyetértés mutatkozott abban is, hogy nem elegendő a 3 intézményegység, több kisebb 

területre fókuszáló, esetleg 1 szolgáltatási területi egységre szabott, 10.000 főt 

optimálisan ellátni képes további egységekre van szükség, 

• de nem talált egyetértésre a gyámhivatal vezetőjének alternatívája, a közigazgatási 

alapokon nyugvó körjegyzőségi vagy másik opció szerint járási szint abban a 

tekintetben, hogy az túl kicsi településkörrel és túl nagy szabadsággal járna együtt,  

• a mikro-körzet fogalmának helyi értelmezésébe egyrészt az alelnök úr által 5-8 

településsel elképzelt, a gyámhivatal vezető meglátása alapján 6-8 településű, vagy a 

körjegyzőségi szintű 3-4 településes, de inkább a körjegyzőségi szintnél magasabb 

településszámú, közelebbről csak a munkaszervezet vezetője által megfogalmazott, 

már említett 1 szolgáltatási területegység, a 10.000 főt lefedő településszám,  

• vagy az Alföldön otthonosan működtethető és fenntartható, jelenlegi szabályozással 

jól célzott többcélú modellel szemben - amely hozzávetőlegesen 6-8000 fős 
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településekből és egy-egy 20.000 fős városból áll -, az aprófalvas településszerkezetre 

érzékeny többcélú modell fér bele, több kisebb intézményegységgel, konkrét számok 

nélkül, 

• érzékelhető volt az interjúkban, hogy valóban keresi saját útjait a kistérség, próbálja 

saját működését hatékonnyá tenni, de ebben nem talál külső segítséget, nem láthat jó 

gyakorlatokat, nincs kommunikáció a kistérségek között, pedig erre alulról szerveződő 

javaslatokkal is élt az intézmény vezetője, 

• jövőképben a fejlődő TÁMASZ intézmény jelenik meg szinte minden válaszban, még 

a forradalmár lelkületű gyámhivatali szakember mondataiban is, amikor a 

közigazgatási alapokat, a cizellálódó területi bontást, az infrastruktúra-függő további 

fejlődési lehetőségeket elemzi, 

• végeredményben a központosítással, a komplex feladatkörrel és az integrált 

szolgáltatási körrel szinte minden megkérdezett egyetértett, valós alternatívaként 

értékelik azt, a többcélúság megmaradásának, fenntartói jogosultságának vitatása 

nélkül, egyetlen un. „apartman-házas” szolgáltatási alternatívával, amely gazdaságos 

működtetése erősen megkérdőjelezhető. 

 

A fejezet bevezetésekor leszögeztem, hogy a Zalaegerszegi kistérség nem hátrányos helyzetű 

kistérség, azonban egy szolgáltatási térséget alkot a több szempontból is hátrányos 

helyzetűnek besorolt Őrség 22 településével, ezért aktorainak véleménye az egyes 

kérdéscsoportokban vitathatatlanul fontos. Ráadásul olyan szolgáltatástervezési modellt 

indított útjára 2009-ben, amely megalapozhat egy aprófalvas településszerkezetre érzékeny, a 

jelenleg államilag leginkább támogatott többcélú kistérségi társulásos formában működő 

szervezetrendszert, amely hátrányos helyzetű terekben is használható „jó gyakorlat” lehet. 

Láthattuk, hogy nem hátrányos helyzete viszonylagos, szociális szolgáltatástervezési 

nehézségei általánosíthatóak is, de egyben speciálisak. Helyi alternatív szolgáltatástervezési 

elképzelések vannak, az egy nagyobban több kisebb intézményegység, illetve a mikro-körzet 

jövőbeni kialakításának formájában – a kettő még nem válik el egymástól, tartalmuk és 

nagyságuk is változatos elképzeléseket takar. Előzetes konklúziónk lehet a nem hátrányos 

helyzetű vidékeken dolgozó szakemberek gondolatainak elemzése kapcsán, hogy a kutatás 

hipotézisei ugyanúgy megállják helyüket, és ami a leglényegesebb: új és még újabb 

összefüggéseket vetnek fel a vizsgált szociális alapszolgáltatások tervezési folyamatában, 

mint a hátrányos helyzetű kistérségekben. 
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6.2.9. Reflexió a hipotézisekre 

A Zalaegerszegi kistérség aktoraival készített mélyinterjúk elemzése alapján a hipotézisekre 

vonatkozó reflexió a következő: 

 

1. Hátrányos helyzetű kistérségekben a szociális alapszolgáltatások megtervezésének 

motivációja elsősorban nem a szociális alapszükségletek kielégítése, hanem a 

kistérségbe érkező többlet normatíva-forrás lehetősége. 

A jogszabályi besorolás alapján hátrányos helyzettel nem jellemezhető Zalaegerszegi 

kistérség esetében – hivatkozva az 1. számú kérdéscsoportra adott válaszok elemzésére -, 

megállapíthatjuk, hogy tekintettel a földrajzi érintkezésre, a hátrányos helyzet 

relativitására, és a hátrányok szinergiájára a hipotézis kiterjeszthető rá, azaz értelmezhető a 

motivációs kérdéscsoport. Sokkal kevesebben hezitáltak a kiegészítő normatíva és a 

szükségletek szolgáltatástervezési döntést megelőző szerepével kapcsolatban, mint akik azt 

állították, és többször megerősítették, hogy a finanszírozás abszolút felülkerekedik a 

szükségletek szerepén egy-egy alapszolgáltatás létrejöttekor, tehát kijelenthető, hogy ez a 

hipotézis igazolást nyert. 

 

2. A kiegészítő normatíva feltételeinek – településenként legalább két 

alapszolgáltatási feladat vállalása, és település/lakosságszám arány – különösen 

nehéz megfelelni. 

Bár néhol egymásnak teljesen ellentmondóan nyilatkoztak a megkérdezettek a feltételeknek 

való megfeleléssel kapcsolatban, de túlnyomó többségük szerint ez különösen nem nehéz, 

megállapíthatjuk, hogy a feltételezést az interjúalanyok megcáfolták. Ez nem jelenti azt, 

hogy ne lennének nehézségek: a települések száma, típusa, eltérő szükségleteik, a feltételek 

állandó változásai, vagy egyszerűen a pénzhez való hozzájutást generáló voltuk a 

szolgáltatástervezés vizsgált folyamatában felmerülnek, de nem ezek okozzák a legnagyobb 

nehézséget. 

 

3. A gyakorlatban azok az alapszolgáltatások szerveződnek meg, amelyek esetében 

megoldható a feltételeknek való megfelelés. 

Nem kaptam értékelhető válaszokat ebben a kérdéskörben, s ha azokat az előző hipotézis-

vizsgálat eredményéhez viszonyítanám, miszerint a feltételeknek való megfelelés nem nehéz 

a zalaegerszegi kistérségi szolgáltatástervezésben, csak azt mondhatnám el, hogy nagy 

valószínűséggel a hipotézis nem igazolódott. Nem követem el azonban a „látszólagos vagy 
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feltételes eredménybe” való bocsátkozás hibáját, így azt mondom: a 3. számú hipotézis 

vizsgálata eredménytelennek bizonyult. 

 

4. A finanszírozási-rendszer a kistérségi társulások szociális szolgáltatás-tervezési 

munkáját túlalkalmazkodásra vagy sajátos ellenállásra kényszeríti, ennek 

következtében a szolgáltatási rendszerben hiányosságok mutatkoznak. 

Összetett hipotézisünkről egyértelműen megállapítható, hogy az interjú-alanyok 

többségében megerősítették az alkalmazkodó kistérségi stratégiát, néhányan a 

túlalkalmazkodást is, azonban megcáfolták azt, hogy ez hiányokat okozna a helyi 

ellátórendszerben. Nincsenek felesleges, papíron megszervezett szolgáltatások, a működő 

alapszolgáltatások tartalma valós, a csatlakozott 84 település mindegyikén elérhetőek. A 

hipotézis részben nyert igazolást, részben megcáfolódott. 

 

5. A szolgáltatás-tervezés normatíván keresztül történő befolyásolása torzítja az 

alapszolgáltatások rendszerét, mert az az alapszolgáltatás kerül megszervezésre, 

amelyre a legtöbb normatíva igényelhető. 

A válaszadók szerint a normatíva nem a szolgáltatást, hanem annak szervezési formáját 

határozza meg, mert a jogalkotó jól célozza meg a szükségletekre adható válaszokat 

(szociális alapszolgáltatásokat), a szociális étkeztetésre, a házi segítségnyújtásra és a 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra is szükség van. Valóban az a szolgáltatás működik, 

amelyre a legtöbb normatíva kapható, de ez nem torzítja egyértelműen az ellátórendszert, 

bármelyik ma támogatott szolgáltatástervezési formával megszervezhetőek lennének 

ugyanezen alapszolgáltatások, csak kevesebb pénzből, alacsonyabb színvonalon. A hipotézis 

tehát nem igazolódott. 

 

6. A finanszírozás meghatározó jellege ellenére a hátrányos helyzetű kistérségi 

társulások a szociális alapszolgáltatások teljes körű megvalósítására törekednek. 

Egyértelműen megerősítették ezt a szándékukat a kistérség aktorai, így a 6. számú vizsgálati 

hipotézis igazolása elmondható, akkor is, ha mint az 1. számú hipotézis esetében kiemeltük: 

a kistérség nem hátrányos helyzetű, de azzal veszélyeztetett a megkérdezettek szerint. 

 

7. A teljes körű alapszolgáltatási rendszer szolgáltatás-szervezési formája ma az 

integrált, komplex szolgáltatási körrel rendelkező, központosított intézményi 

struktúra intézményegységekkel. 
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A TÁMASZ intézményről nagyon kevesen nyilatkoztak egyértelműen negatívan, s bár ők is 

megfogalmazták a többséggel együtt e szolgáltatástervezési és szervezési forma előnyeit és 

hátrányait, összességében jövőképszerűen is az integrált, komplex szolgáltatási körrel 

rendelkező, központosított intézményi struktúrát képzelik el. Mindezt azonban azzal a 

kiegészítéssel, hogy az intézmény fejlődési folyamata töretlen, s előbb-utóbb a jelenlegi 

három helyett a több, kisebb, akár mikro-körzeti központokkal kiegészülő szervezeti forma 

fog kialakulni, lehetőség szerint közigazgatási alapon. Kijelenthetjük tehát a hipotézis 

igazolását. 

 

6.2.10.A Zalaegerszegi kistérség szociális szolgáltatástervezési DNS-e a következő 

tényezők mentén írható le: 

1. Szükségletek: a vizsgált döntés-előkészítési és döntéshozási folyamatban a 

szükségletek alárendelődnek a finanszírozásnak, azok mérése egyértelműen az 

intézmény létrejötte után kezdődik meg, a szükségletfelmérések tervezettek és 

alaposak, személyességre építenek, a gondozónői kapcsolatokra és a jelzőrendszer 

tagjainak részvételére építenek, a szolgáltatásfejlesztési döntéseket egyértelműen 

befolyásolják. 

 

2. Finanszírozás:  

• a kistérségi/kiegészítő normatíva összege nem alapvetően az egyes szolgáltatások 

létében, hanem azok megtervezésének és megszervezésének formájában játszik 

szerepet,  

• egyértelműen a többletforrás lehetősége hozta létre a többcélú kistérségi társulásba 

bevitt meglévő, ezt megelőzően azonban hiányosan működő intézményfenntartó 

társulás által felépített mai alapszolgáltatási rendszert, 

• alkalmazkodás inkább, túlalkalmazkodás azonban csak a valós szolgáltatások 

létrehozásának érdekében jellemzi a szolgáltatástervezést és szervezést. 

 

3. Törvényi előírásoknak, illetve a feltételeknek való megfelelés:  

• a feltételeknek könnyen megfelel a kistérségi társulás, azokban nehézséget nem talál, 

• azok az alapszolgáltatások szerveződnek meg a gyakorlatban, amelyekre a 

valóságban szükség van, nem alkalmazkodik a kistérség a jogalkotó generálta 
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„felesleges” szolgáltatások kiépítéséhez vagy adminisztratív, látszat- fenntartásához, 

ez csakis végső kiskapu lehet a meglévő alapszolgáltatások fenntartása érdekében. 

 

4. Teljes szolgáltatási paletta a legújabb szolgáltatásszervezési formával: 

•  megfogalmazták az aktorok a településszerkezet-alapú, differenciált finanszírozás 

(aprófalvas településszerkezet, szektorsemlegesség, gondozónők és ellátottaik aránya) 

elvárását, számos olyan javaslattal együtt, amely a kistérségi szociális 

szolgáltatástervezés hátterében ma megjelenik, 

• bevezették az egy szolgáltatási terület-egység fogalmát: 10.000 főben, 

• javasolták az 5-8 település együttműködésére alapozott szociális szolgáltatástervezés 

lehetőségét, hovatovább a többcélú kistérségi társulásos de körjegyzőségi vagy járási 

szintre meghatározott független, központi intézmény kialakításának alternatíváját, 

összekapcsolva a közigazgatási és szociális szolgáltatástervezési funkciókat, 

• próbálták a mikro-körzet fogalmát meghatározni, ma még csekély eredménnyel,  

• szorgalmazták az állami felelősségvállalás, az önkormányzati rendszer, a 

kistérség/megye/régió szerepének, a kötelező önkormányzati feladatoknak az 

átgondolását és újrafogalmazását; 

• cél a teljes alapszolgáltatási paletta kiépítése.  

• a kistérség településszáma mindenképpen indokolja egy központi, integrált 

szolgáltatást nyújtó komplex probléma-megoldási szemléletet és eszköztárat 

használó intézmény jövőbeni fenntartását, ugyanakkor szükséges emellett a több, 

kisebb intézményegységben való gondolkodás, éppen a „házhoz vitt” szolgáltatási 

tartalom okán. 

 

A 28. számú ábra, hasonló szerkezetben az Őrség finanszírozási és szolgáltatásszervezési 

köréhez, azt mutatja, hogy hogyan kapcsolódnak egymáshoz és következnek egymásból a 

differenciálatlan elosztási mechanizmusok, a helyi válaszok, és a változatlan jogalkotói 

koncepcióhiány. 
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28. számú ábra: A kistérségi normatíva elosztásának hatásai a Zalaegerszegi példán 

 

 

 

 

Forrás: saját szerkesztés 
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6.3. A Zalaszentgróti kistérség  

 

29. számú ábra: A Zalaszentgróti kistérség települései és infrastruktúrája 

 

Forrás: www.terport.hu 2010 

 

„Magyarország nyugati régiójában, Zala megye észak-keleti határán található a Zalaszentgróti 

kistérség. A térség mind Vas, mind Veszprém megyével határos, országhatárral nem 

érintkezik. A Zalaszentgróti statisztikai kistérség a megye 9 statisztikai kistérségének egyike. 

Területe: 328 km2, népessége 18.375 fő (TEIR SZÁIR területi alapadatok, 2006.). A 

népsűrűség: 56 fő/km. A térséget 24 település alkotja, amelyből csak egy, a központi 

település, Zalaszentgrót a város.  Az átlagos településnagyság 765 fő, a várost kivéve 

mindössze 466 fő (22. számú táblázat). A térség népessége évtizedek óta fogyatkozik és 

idősödik. A térség népességének 23%-a 60 év feletti idős ember, a 80 év felettiek aránya 4%.  

A kisgyerekek – 6 év alattiak aránya – nem éri el a 6%-ot, a 18 és 54 év közöttiek aránya 

53%. Néhány vonzó természeti környezetet biztosító kistelepülés esetében érzékelhető 

kisgyerekes családok beköltözése, illetve néhány faluban az elmúlt években kevésbé csökkent 

a gyerekek aránya, mint a térségben közepesnek mondható, rohamosan csökkenő népességű 

településeken.” (Zalaszentgrót kistérségének szociális szolgáltatástervezési koncepciója I. 

kötet – Helyzetelemzés (2008:2 és 8) 

23. számú táblázat: A települések megoszlása lakosságszámuk alapján: 
 
  100 főnél kisebb Dötk, Sénye, Ligetfalva, Almásháza, Kisvásárhely, Döbröce, Kallósd 
  500 főnél kisebb Tilaj, Nagygörbő, Kisgörbő, Szalapa, Vindornyaszőlős, Mihályfa, 
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Zalavég, Batyk 
 1.000 főnél kisebb Óhíd, Sümegcsehi, Zalabér, Zalaszentlászló, Pakod 
 2.000 főnél kisebb Zalacsány, Kehidakustány, Türje 
10.000 főnél 
kisebb 

Zalaszentgrót 

Forrás: Zalaszentgrót kistérségének szociális szolgáltatástervezési koncepciója I. kötet – 

Helyzetelemzés (2008) 

 

A szociális ellátások szempontjából jelentőséggel bír az a tény, hogy a települési 

önkormányzatok ügyintézéseinek igen nagy hányadát a szociális ügyek teszik ki. Ezért 

lényeges szempont, hogy a térség települései közül hol és milyen formában biztosítják a 

szakszerű közigazgatás, ügyintézés feltételeit. Önálló polgármesteri hivatal, jegyzőség csak 

Zalaszentgróton található, önálló szociális ügyintéző három településen elérhető, míg 

körjegyzőségben a 100. magyar városon kívül minden település részt vesz, és kilenc település 

működik körjegyzőségi központként. (Forrás: ZalA-KAR munkaszervezet gyűjtése 2008) 

 
„Az önálló jegyzőséget nem működtető települések esetében az ott élők számára az 

ügyintézés, beleértve a szociális ügyek, segélyek, ellátások intézését is, jelentősebb 

utánajárást, utazást igényel, mint a körjegyzőségi székhelyként vagy önálló jegyzőséget 

működtető települések lakói esetében. Ez a szolgáltatásokhoz való hozzáférés szempontjából 

jelentős. Ezzel ellentétes elvárásként jelenik meg az az igény, hogy minél inkább szakképzett 

ügyintéző lássa el a szociális ügyeket. Tekintettel arra, hogy még a kisebb-nagyobb 

körjegyzőségeknél is több más szakfeladat ellátása mellett végzik szociális előadói 

feladataikat az ügyintézők, nyilvánvalóan nem lehet cél a jelenleginél szétaprózottabb 

közigazgatási, ezen belül szociális igazgatási feladatszervezés.” (Zalaszentgrót kistérségének 

szociális szolgáltatástervezési koncepciója I. kötet – Helyzetelemzés (2008:25-26) 

 

A hátrányos helyzet okai, mutatói, kapcsolatuk a működő és hiányzó 

alapszolgáltatásokkal 

Röviden és tömören, felsorolással jellemzi a Zalaszentgróti kistérség hátrányos helyzetének 

okait a ZalA-KAR Térségi Innovációs Társulás (továbbiakban: ZalA-KAR) Tanácsának 

elnökségi tagja, Pakod polgármestere: a települések elöregedése, a kevés születésszám, a 

munkahelyhiány, az ingázás, az aprófalvas településszerkezet és az alacsony népsűrűség a 

kistérség helyzetének legmeghatározóbb okai. Az interjúalany nem teremtett összefüggést az 

egyes jellemzők között, így azok hatásait sem elemezte. 
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Ezzel szemben a munkaszervezet-vezető asszony válaszát azzal kezdte: „Több egymás mellett 

lévő, egymásra épülő, egymásból fakadó ok az, ami a kistérségben élő emberek életminőségét 

befolyásolja.” (i). Első helyen ő is az elöregedést, aztán a fiatalok elvándorlását, majd egy 

csokorban a munkanélküliségi ráta „rohamos” (i) emelkedését, a versenyképesség hiányát, a 

vállalkozások alacsony számát, és a helyi munkaerőpiac kialakulásának lehetetlenségét, mint 

egymásba kapcsolódó okokat emeli ki, amit a „rendkívül alacsony” (i) iskolázottsági szinttel 

is kapcsolatba hoz. Úgy véli, hogy ok-okozati összefüggés mentén lehet megérteni a jelenlegi 

helyzetet, s ugyanezen összefüggések mentén lenne célszerű a helyzet megoldásának 

alternatíváit is keresni, de ez hosszú évek óta nem történik meg. 

 

„Nagyon sok az idős ember” (i) - kezdik válaszukat a türjei aktorok: Türje – Batyk – Dötk - 

Pakod körjegyző asszonya, és a Gondozási Központ igazgatási ügyintézője. Majd folytatják: 

néhány településen megnőtt és növekszik a „kisebbségi” (i) családok száma, kevés a 

munkahely, ingázni kell, gyenge a közlekedési infrastruktúra, és ez gátolja a megélhetést 

biztosító jövedelemszerzést, ami fokozza a rászoruló családok számának emelkedését és a 

segélyezés, valamint a gyermekek ellátásának új kihívásait. A földrajzi helyzet adottság, a 

városoktól való távolság egyenes arányban csökkenti a munkahelyhez való hozzáférés esélyét, 

amit a már említett infrastrukturális hiány, és az útiköltség kifizetésének bizonytalansága vagy 

teljes elutasítása tetéz. A kistérség jövedelmi ereje gyenge az alacsony összegű nyugdíjak 

miatt is. Egyre inkább az elnéptelenedés folyamata uralja az egészen aprófalvak 

mindennapjait, a szolgáltatások hiánya ellehetetleníti a településeken élő emberek életét - 

fogalmazzák meg egyetértésben a végkövetkeztetést.  

 

A társulás közszolgáltatási referense „alapvető okként” (i) az aprófalvas településszerkezetet, 

az alacsony és csökkenő lakosságszámot említi. A csekély költségvetési forrásokkal nehezen 

gazdálkodó önkormányzati működés a helyi intézmények fenntartását erőn felül sem tudja 

biztosítani, vagy ha igen, annak a településfejlesztési lehetőségek elodázása vagy 

megvalósíthatatlansága lesz a következménye. Ebből kifolyólag a kötelező alapszolgáltatások 

kiépítése is gondot okoz, a hátrányos helyzetű falvakban élők életminősége és a városlakók 

életének minősége köszönő viszonyban sincs egymással. A nagy foglalkoztatók száma kevés, 

ez értelemszerűen negatívan hat a munkanélküliségre. Összefoglaló jellemzője a kistérségnek 

a „lehetőségek hiánya” (i). Csak a települések közötti távolságok legyőzésével, vagy a 

kistérségen kívül adódó munkahelyek vállalásával lehet a mindennapi megélhetést biztosítani, 

sokan ezért vándorolnak el a térségből, nem „csupán” (i) a kistérségből. Ő is megerősíti a 
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válaszadók többségének véleményét, miszerint „a térség erőteljesen elöregszik, a 

népességszám pedig évről-évre nagy iramban” (i) csökken, ez „a lejtő megfékezhetetlenül 

sodorja el a településeket.” (i). Az idősellátás éppen ezért bír kiemelkedő jelentőséggel, de 

emellett a tartósan munkanélküli családtaggal élő családok pszichés gondozására is nagy 

figyelmet kellene fordítani. A problémahelyzet tehát „rendkívül” (i) összetett: a családok, és 

az idősek segítése a szociálpolitikát olyan kihívások elé állítja, aminek egyedül nem képes 

megfelelni.  

 

A Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ vezetője szerint a „nagyon 

nagyfokú” (i) munkahelyhiány, a „rendkívül sok” (i) alulképzett ember, az analfabétizmussal 

megküzdeni képtelen alapfokú oktatási rendszer, és az ennek minden hátrányos 

következményét elszenvedő, leginkább roma családok arányának emelkedése a legnagyobb 

probléma a kistérségben. Ez a jövőt teszi teljesen kérdésessé, mert hiába vannak nagyon jó 

felzárkóztató iskolai programok a 7. és 8. osztályban, ha ma már a 4.-6., sőt, a 3. osztály 

elvégzése is hiányzik ezek alól. A következő „hátrányos” jellemző a hátrányos földrajzi 

fekvés, ami két másik jellemzővel biztosan összefügg, ezek pedig egyrészt a – már mások 

által is említett – hiányos infrastruktúra, és a megközelíthetőség nehézsége. Ez az állapot nem 

vonzza a tőkét, nincsenek beruházások, így munkahelyek sem teremtődnek, a hosszú távú 

alkalmi munkavállalás tartósítja a létbizonytalanságot. Új jellemzői a hátrányos helyzetnek az 

eddig felsoroltakhoz képest a „nagyon rossz” (i) egészségügyi mutatók, a daganatos 

betegségek, az emésztőszervi betegségek és az alkoholbetegség mutatóinak kiugrásai, éppen 

az aktív korú foglalkoztatott illetve nem foglalkoztatott helyi társadalmi csoportokban. Egy 

hozzávetőleges adattal szolgált a vezető asszony az ellátott idősekkel kapcsolatban: a szociális 

alapszolgáltatásokat igénybevevők kb. 20%-a 60-x éves csupán, az ennél idősebb 70-x évesek 

aránya jóval nagyobb, kb. 80%. A fiatal nyugdíjasok önellátási képessége tehát még 

elfogadható, ám a fele-fele arányban magukat képviseltető 70-x és 80-x éves idősek 

kielégítetlen, hovatovább kielégíthetetlen szociális alapszükségletei egyre több feladatot 

jelentenek a szociális szakemberek számára. Hozzátette még a válaszadó a természetes 

szaporodás (fogyás) tendenciájának emelkedését a kistérség negatív jellemzőihez. Ennek oka 

egyik oldalról a születések számának csökkenése, másfelől az elvándorlás „iszonyúan erős” 

(i) növekedése, és nemkülönben az idősödés problematikája. Mint felerősítette: „A sokasodó 

potenciális ügyfél bármelyik pillanatban az ellátórendszer igénybevevője lehet, amire a 

kistérség szociális és gyermekjóléti intézményrendszere nincs felkészülve.” (i). 
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Szinte rímelnek a fentiekre a Vöröskereszt Zala-megyei Szervezete igazgató asszonyának 

szavai: a munkanélküliség, az elöregedés, a nagyon rossz egészségi állapot, a fiatalok 

elvándorlása, az idős emberek helyben maradása a hátrány okozói és jellemzői is egyben. 

Kifejtette saját gondolatait ezekről. Az, hogy az idős ember „itt marad” (i), azt is jelenti, hogy 

messze él a szolgáltatásoktól, a családtól, tehát a biztonságtól. Mi lehetne más a megoldás, 

mint az, hogy a családot kell helyben tartani az idős ember mellett. Ez azonban az alapvető 

létfeltételek hiánya és azok egymást erősítő volta miatt szinte lehetetlennek tűnik. Ennek 

mentális és anyagi problémák is vonzatai ma már, a családok önereje, az önkormányzatok 

lehetőségei sem tudnak úgy összeadódni, hogy változtatni lehessen a hátrányos helyzeten. A 

megoldás össztársadalmi szinten és együttműködésben képzelhető el csak. A „nagyon 

aprófalvas” településszerkezetben „nagyon nehéz” (i) a szolgáltatásokhoz való hozzáférés, itt 

a „szolgáltatások után kell menni, mert azok nem mennek helybe” (i). Ezt próbálják a szociális 

alapszolgáltatások pótolni, „igazítani” (i), amit a „rossz szakember ellátottság” (i) 

megnehezít, mint a válaszadó mondta: „Őket is úgy kell idehozni!” (i). A rosszabbodó 

egészségi állapotnak okai a szenvedélybetegségek, főleg az alkohol okozta megbetegedések, 

sok a fogyatékkal élő ember, és sok a pszichiátriai beteg is. Az iskolarendszer nem innovatív a 

képzésben, el kell menni innen tanulni, pedig 10-15 évvel ezelőtt megvoltak az alapjai a helyi 

munkaerőpiacnak megfelelő oktatásnak, de ma már ezt a szférát sem lehet felzárkóztatási 

feltételként kezelni. 

 

Részösszegzés 

Abszolút az egyetértés a kistérség hátrányos helyzetének jellemzőiben, több helyen azok 

kapcsolódásai és egymás hatását megsokszorozó ereje is szinte ugyanúgy fogalmazódott meg. 

Az aprófalvas településszerkezet tartósan infrastruktúra- és szolgáltatáshiányos állapota vég 

nélkül stagnál, ám a munkanélküliség, a természetes szaporodás (fogyás), az elöregedés, a 

születésszám csökkenése, az elvándorlás és az egyre romló egészségi mutatók, a családok 

létbizonytalanságának mélyülése, a pszichés és anyagi problémák emelkedése egyértelműen 

évről-évre rosszabb helyzetet és helyi életminőséget okoznak. Sajátos, újszerű helyi 

értelmezése a hátrányos helyzetnek a halmozódó ok-okozati összefüggés, a körforgásszerű, 

majd ma már spirális negatív kapcsolatok élesedése, a helyzet tarthatatlanságának 

megfogalmazása - a felfokozott jelzős szerkezetek használatával. Ilyen még a térségi, 

nemcsak kistérségi kiüresedés vizionált képe, a családok és idős emberek kettős 

problémahelyzetének felerősítése, az elnéptelenedés fokozott veszélyének kiemelése, és a 
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szociális alapszolgáltatások szolgáltatásokat pótló jellegének, „igazító” szerepének 

hangsúlyozása, ahogyan azt a 30. számú ábrán összefoglaltuk.. 

 

30. számú ábra: A hátrányos helyzet zalaszentgróti értelmezése – a megfékezhetetlen 

aprófalvas sodródás 

 

 
 

Forrás: saját szerkesztés 
 

6.3.1. Dokumentumelemzés: Guitprechtné Molnár Erzsébet – Herpainé Márkus Ágnes 

– Tóth Renáta (2008): Zalaszentgrót kistérségének szociális szolgáltatástervezési 

koncepciója. I. Kötet Helyzetelemzés (1-39.o.), II. Kötet Koncepció és fejlesztési 

javaslatok (1-24.o.), III. Kötet Mellékletek (1-42.o.) alapján e hivatkozásra 

tekintettel az alábbiakban oldalszámot nem jelölünk. 

 

 

 

„rohamosan” 

„erőteljesen” 

„rendkívül” 

„nagy 
iramban” 

„megfékez-
hetetlenül” 
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Szükségletek 

„Nincs érdemi szükségletfeltárás, mert az egyéni és közösségi szükségletek megismerése 

folyamatos, szakértelmet és jelentős forrásokat igénylő szakmai feladat, amihez jelenleg 

nincsenek meg a szükséges erőforrások.” – fogalmaznak a koncepció szerzői. Mást jelent 

tehát ebben az összefüggésben a szükséglet-centrikus szolgáltatástervezés. A térség hátrányos 

helyzete, szociális problémáinak jellege, mélysége csak akkor lesz megváltoztatható, a 

szociális alapszolgáltatások csak akkor tudnak segíteni, ha egyéb közpolitikák (közoktatás, 

közlekedés, falusi turizmus, stb.), is figyelembe veszik a szociális szükségleteket. Olyan 

beavatkozásoknak, szabályozásoknak, fejlesztéseknek kell történnie más területeken is, 

amelyek pozitívan hatnak e problémákra, nem termelik újjá azokat, a fejlesztések nem 

kirekesztőek, nem vonnak el forrásokat a működő szolgáltatásoktól, nem rontják tovább a 

jelenlegi helyzetet, hiszen a térségi közszolgáltatások fejlesztése a szociális szükségletek 

kielégítése is részben. Miután nincs erőforrás a szükségletek megismerésére, a koncepció 

kénytelen tágabb értelemben reflektálni a szükségletekre, azokat közpolitikai és 

közszolgáltatási szinteken értelmezni. Az olvasóban azonban hiányérzetet kelt a dokumentum 

szövegezése akkor, amikor az nem hozza összefüggésbe ezen a ponton a szükségleteket az 

igényekkel, vagy a finanszírozással, ami egy koncepcionális gondolkodástól már inkább 

elvárható, mint egy szakmai programtól.  

 

Finanszírozás 

Méltán fejezik ki elégedetlenségüket a koncepció szerzői a gyakran változó szabályozási és 

finanszírozási közeggel kapcsolatban, amely „(…) még mindig nem képes reagálni az eltérő 

térszerkezetű térségek problémáira, csupán kísérletezik, és halmozza a nem fenntartható 

megoldásokat.”. A szociális szolgáltatások rendszerének a helyi igényekre (lsd. utalás a 

szükségletek-igények párhuzamára az előző tényezőnél) válaszoló szolgáltatásokkal, a helyi 

együttműködésekre és a helyi erőforrások hatékony felhasználására alapozottan kellene 

működnie, azonban a szabályozási rendszer problémái ezt nem teszik lehetővé. Az 

átláthatatlan jogalkotás, a hiányzó jogszabályi harmonizáció, a többcélúsággal, mint elvárt 

közszolgáltatás-biztosítási formával együtt járó hatósági többlet-tevékenységek, a valós és 

életszerű közigazgatási reform hiánya feledtetni látszik az elmúlt évek jogalkotói szándékát.  

 

A szolgáltatások területi elérhetőségének javítása, a hatékonyabb közszolgáltatás-szervezés a 

többcélú kistérségi társulásos együttműködések fokozott támogatásával az Európai Uniós 
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válaszokhoz illeszkedik, stabil viszonyítási pont, de a finanszírozási feltételek évről-évre, 

„világosan felfedezhető tendenciát nélkülözve” változnak újra és újra.  

 

A jelenlegi gyakorlat szerint a legkedvezőbb finanszírozási feltételek a fenntartói szerepű 

többcélúsággal valósíthatóak meg, amihez azonban nem kapcsolódik pl. a körjegyzőségek 

pozitív lényege: a döntések helyben születnek, az elvárások települési szinten fogalmazódnak 

meg, de a szakmai feladatok ellátása mikro-térségi szinten - néhány és nem sok, vagy minél 

több települést összefogó szinten - történik. Ez a struktúra költséghatékonyabb és 

szakszerűbb, különösen a szociális alapszolgáltatások tekintetében: a legkisebb településen is 

biztosítani lehetne, amire ott van igény, minél jobb szakmai bázison.  

 

Nem lehet nem észrevenni a kistérség aktorainak javaslatát a szociális szolgáltatástervezési 

formák átalakítására. Mindenképpen figyelemreméltó újabb gondolati összefüggés 

fogalmazódik meg a koncepcióban, amikor a finanszírozás és a szolgáltatástervezés 

kettősségét magyarázza a szöveg: „A jogszabályok lehetőséget adnak, amihez a finanszírozás 

valamilyen mértékben hozzájárul, a konkrét helyi megoldás azonban a helyi szakemberek 

dolga. Felesleges szolgáltatások is vannak, mert nincsen érdemi szakmai segítségnyújtás a 

jogalkotó részéről, nem ismertek az alternatív szolgáltatástervezési lehetőségek a döntéshozók 

előtt.”. A sorok között az állami támogatás „valamilyen mértéke” és a megadott lehetőség 

közötti feszültség, valamint a helyi felelősségvállalás kényszere és kockázata is olvasható. 

 

A kiegészítő normatívához való hozzájutás feltételeinek való megfelelés 

Erről a szolgáltatástervezési tényezőről nem „nyilatkozik” a koncepció, ez is azt mutatja, 

hogy mennyire tágan és szabadon értelmezhetőek a különböző szintű szakmai dokumentumok 

tartalmi szempontból: van, ahol ez szakmai programban is szerepel, van ahol koncepcióban 

sem. Nem tisztem és célom ezeket a tartalmakat minősíteni, éppen annak megfogalmazását 

látjuk fontosnak, hogy mennyire kevés iránymutatást, segítséget kapnak, ha kapnak a 

szolgáltatástervező aktorok az írásbeliséghez (is). 

 

Az „új modell”-ről – integrált, központosított, komplex szolgáltatási körrel rendelkező 

intézmény intézményegységekkel - alkotott vélemények 

A koncepció kronológiában tárgyalja a Zalaszentgróti kistérség közelmúltra kiterjesztett 

szociális szolgáltatástervezési folyamatának lépéseit. 2007-hez kötődik a házi segítségnyújtás 

többcélú kistérségi társulásban való megszervezésének terve, amelynek több előnyét is 
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megismerhették a döntés-előkészítő folyamatban az aktorok, de akkor nem változtattak a 

kistérség „vegyes” ellátórendszerén. 2008-ban ezt a szolgáltatástervezési javaslatot újra 

megvizsgálták térségi szociális intézmény létrehozásának előkészítésével, kifejezetten a 2010-

re várható szolgáltatástervezési irányvonal előzetes kalkulációjával (civil szervezetekkel 

kötött ellátási szerződés támogatási diszkriminációja), alternatív szolgáltatástervezési 

javaslatokkal kiegészítetten.  

 

Az egyik alternatíva a többcélú kistérségi társulás 24 településre kiterjesztett fenntartói 

szerepe volt, az étkeztetés és a házi segítségnyújtás, valamint még két szociális 

alapszolgáltatás esetében. Ez az alternatíva azt a célt szolgálta volna, hogy a meglévő rendszer 

ne változzon, de az ellátási hiányok szűnjenek meg, meglévő alkalmazottakkal, szerződött 

vállalkozókkal, konyhákkal. A másik alternatíva a meglévő „vegyes” rendszer megtartása, 

amelynek ára az ellátási hiányok konzerválása (éppen a szociális étkeztetés vonalán), a 

Vöröskereszt 2010-re prognosztizált kilépése a házi segítségnyújtásból 14 településen, amely 

az ellátórendszer működését veszélyeztette „volna”, a kapcsolt közoktatási, közművelődési 

feladatok ellátásával egyetemben. Annak ellenére, hogy a két rendszer finanszírozási forrásait 

egymás mellé helyezve 44%-kal több kiegészítő normatívát jelentett volna a többcélú 

társulásos szolgáltatástervezési forma, ez 2009-ben sem valósult meg, maradt a 2007-ben 

felállt „vegyes” struktúra.  

 

A koncepció leírja a ma is működő rendszer elemeit: Zalaszentgrót, Kallósd, Sénye 

intézményfenntartó társulását (Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ, 

Zalaszentgrót), Türje, Batyk, Pakod és Dötk intézményfenntartó társulását (Gondozási 

Központ, Türje) és a Vöröskereszt Zala Megyei Szervezetének „szociális intézmény nélküli” 

házi segítségnyújtását 14 településen, valamint a 3 önálló feladatellátást választó települést. A 

koncepció konstatálja, de nem magyarázza a szolgáltatástervezési „status quo”-t, és nem 

reflektál a „kistérségi modell”-re sem, így viszonyát ehhez a formához csak a próbálkozások 

szintjén fogalmazhatom meg. Nem vitatom, hogy egy szolgáltatástervezési koncepciónak nem 

feltétlenül feladata a 2010-es kihívások elutasításának részletekbe menő magyarázata, de 

miután nem magyarázza a megmaradó, és úgy tűnik mindent túlélő „vegyes” rendszer 

létjogosultságát sem, joggal érezhetek ok-okozati űrt, és tényezővizsgálati nehézséget – 

részemről. 
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Alternatív helyi szolgáltatástervezési formák 

Az írás a helyi tervezési-együttműködési folyamatokat a „(…) valós problémákra és 

kérdésekre adott életszerű válaszok”-ként definiálja, amelyek nem feltétlenül illeszkednek 

vagy nehezen illeszthetőek a „jelenlegi” (2008) szociális jogszabályi elvárásokhoz. Nem más 

ez a szolgáltatástervezési folyamat, mint „előremenekülés”, ahogyan állandóan előremenekül 

maga a ZalA-KAR Térségi Innovációs Társulás is. Annak ellenére, hogy közel 15 éves 

hagyománya van a települési önkormányzatok együttműködésének, a körjegyzőségi szintek 

működése csak kevéssé tudja, illetve tudná szolgálni a szociális alapszolgáltatások alternatív 

működtetési formáit, vagyis az együttműködések minősége mégis oka lehet a jelenlegi, 2010-

ben is funkcionáló ellátórendszer „változatlanságának”- írják a szerzők.  

A koncepcionális megfogalmazás „szükségletekre és fejlesztési igényekre épülő térségi 

cselekvési terv”-et és „integrált humán közszolgáltatások tervezését” vetíti előre – vagyis 

kénytelen foglalkozni a várhatóan jószerével egyetlen lehetőségként megmaradó jogalkotói 

elképzeléssel: a többcélúságba bevitt integrált, központosított, komplex szolgáltatási körrel 

rendelkező intézmény intézményegységekkel felépített szolgáltatástervezési formájával.  

 

A Zalaszentgróti kistérségben működnek olyan ellátások is, amelyek nem jelentenek 

kötelezően ellátandó feladatot a lakosságszám alapján, ilyen pl. a nappali ellátás, az idősek 

gondozóháza vagy az idősek otthona, amelyek a helyi igények hatására jöttek létre. A térség 

népességszáma és településeinek mérete miatt nem tud szinkronban működni a jogalkotó 

normájával, miszerint a szociális szükségletek előterében megjelenő igények csak adott 

népességszám esetén merülhetnek fel. A lakosságszámra alapozott finanszírozási rendszer 

nem először és valószínűleg nem utoljára kerül a koncepcióban (is) szolgáltatástervezési 

kereszttűzbe, éppen a rendszer működését alapvetően determináló, ezért rendkívül érzékeny 

volta miatt.  

 

Akkor, amikor a kistérség aktorai a kistérség szociális ellátórendszerét alakítják, erőn felüli 

ellátásokat is vállalnak, azért, hogy a kistérségi és ezen belül települési szükségletek és 

igények kielégíthetőek legyenek, nemkülönben azért, hogy a finanszírozással megbillentett 

mérleg egyensúlyba kerülhessen. A „kistérségi” szóhalmozás nem véletlen, a szubszidiaritás 

elve ugyanis csak akkor működhet a helyi szociálpolitikákban, ha a jogalkotói szabályozás 

megpróbálja érvényesíteni a gyakorlatban az elméleti szinten elfogadott vagy megértett 

jelzéseket, legalább egy hosszú távra felépített szabályozási folyamat első lépcsőjét meglépve. 

Ezek után érthető, hogy a koncepció írói miért hangsúlyozzák több alkalommal is, hogy saját 
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szolgáltatástervezési munkájuk a „(…) valós helyi kihívások, megoldatlan problémák 

számbavétele után szakszerű és a makro-folyamatokhoz illeszkedő, de reálisan 

megvalósíthatónak mutatkozó modell mentén” jellemezhető, amelyben nem a változó 

finanszírozási lehetőségek az egyedüli szempontjai a döntés-előkészítésnek és a döntési 

folyamatoknak sem. „Ha csak a finanszírozás döntene, az a nagyon rövid távú szemlélettel 

lenne egyenlő!” – írják. A jogalkotó által az alap- és főként a kiegészítő normatíva 

kiszámíthatatlanul változó összegével beszabályozott szociális szolgáltatástervezési 

mozgástér nagyon rövid távja egyértelműen „ (…) a működési költségeken elérhető kicsi 

önkormányzati társulási bevételt jelenti, ami hosszabb távon értelmetlen, kihasználatlan, 

rosszul működő és felelősen nem fenntartható intézményrendszert eredményez.”. 

Következésképpen hosszú távon fennmaradnak az alapproblémák, az esetleges fejlesztések 

nagyobb kiadásai feleslegessé válnak, vagy „csak” kiszorítják a hosszabb távon is értelmes 

fejlesztési elképzeléseket.  

 

A ZalA-KAR Térségi Innovációs Társulás, mint többcélú kistérségi társulás számára a 

felvállalt feladatok legkritikusabb területe a közszolgáltatások átalakítása, minimális szinten is 

nagyon nehéz kihívás. Rendkívül egyszerűen summázzák a szerzők a dolgozat témájának, a 

téma vizsgálatának, így a dolgozat mondanivalójának lényegét: „A kistérségek problémája 

összetett jelenség, amely komplex megoldásokat igényel.”. Ám ez az egyszerű mondat 

rendkívül bonyolulttá válik abban a pillanatban, amikor a komplex megoldások mikéntjéről 

kezdünk el gondolkodni, akkor is, ha számos vagy számtalan gondolat, javaslat, érv „hangzik 

el” a kistérségi aktorok szájából és tollából a társulásos szociális szolgáltatástervezés 

időszámításának kezdete óta. Ez vitathatatlan. Nem feladatom és célom a jogalkotó védelme, 

annyit azonban mindenképpen kinyilváníthatok a dolgozat ezen pontján is: a hosszú távú 

gondolkodás első lépcsője magának a gondolkodásnak az átalakítása, ahogyan azt 

dolgozatunk mottójában Albert Einstein leírta. Azok a gondolatok, javaslatok és érvek, 

amelyeket a kistérségi aktorok így vagy úgy, de megfogalmaznak, összerendezhetőek 

egyetlen közös, és a dolgozat mondatfolyamában először leírt szociális-szolgáltatástervezési 

tényező alá: ez pedig a szemlélet.  

 

A szemlélet, amely esetünkben egyszerre szól a kistérségek egyediségéről és komplexitásáról. 

A közös nevező az egyedi és az összetett viszonylatában a szemlélet „térségi” jelzője, 

amelyhez már nem 174-féle egyedi és összetett megoldási alternatíva szükségeltetik, hanem 

első lépésként minimálisan kettő:  
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1. hátrányos helyzetű és nem hátrányos helyzetű kistérség,  

2. és településméretre orientált településszerkezetű, azaz aprófalvas, városhiányos vidéki 

terek és nem aprófalvas, esetlegesen nem városhiányos terek szemléletszerű 

finanszírozási differenciációja.  

 

A koncepció sorok közötti üzenete az is, hogy a szociális szolgáltatástervezés csak így lehet 

komplex megközelítésű, együttműködésre építő, társadalmasított, szektor-semleges, 

nyilvános, átlátható és fenntartható. A fenntarthatóságot környezeti, gazdasági és társadalmi 

szinten megközelítő aktorok a társadalmi fenntarthatósággal kapcsolatban a következő kérdést 

fogalmazták meg: „Hogyan lehet úgy gondolkodni, hogy a közösen fenntartott intézmények 

nem a helyi lehetőségeket csökkentik, hanem esélyt adnak arra, hogy mindenütt működjön 

valami, amit a magukénak érezhetnek a helyiek, akkor is, ha ez nem minden esetben az 

iskola?”. Ismét konstatálhatjuk a tényt: a közoktatási és a szociális alapszolgáltatási 

intézmények versenyeztetése, értékének finanszírozással való befolyásolása a jogalkotó 

„legembertelenebb” megnyilvánulása, egyrészt a választási kényszerek, másrészt a 

legalapvetőbb szolgáltatásokhoz való hozzáférés csökkenésének életminőséget rontó hatásai 

miatt, különösen hátrányos helyzetű kistérségek lakosai szempontjából. 

 

A méret- és költséghatékonyságról is gondolkodtak a szerzők, s azokat egyenlősítették a 

települések együttműködésével biztosított általános jogalkotói elképzeléssel. Ugyanakkor 

felhívták a figyelmet arra, hogy „(…) ha a települések társulása a tulajdonosa és a 

működtetője is a szociális alapszolgáltatásoknak, az nem jelentheti azt, hogy a szolgáltatás 

székhelye a városban kell, hogy legyen, vagy a szolgáltatások csak ott legyenek elérhetőek.”. 

A fenti térségi szemlélettel ez nem összeegyeztethető, mert a szociális szolgáltatástervezésnek 

az egyenlő hozzáférés biztosítása a célja és a feladata is. Értelemszerű lehet mindezek után, 

hogy a megfelelő méretű intézmény kialakításához több működési bevételre van szükség, de 

térségfüggően: azaz a jogalkotónak mérlegelnie kell, hogy az adott térség hátrányos helyzetű-

e vagy sem (a 31 mutatóból álló komplex mutatója alapján rendelkezik-e és milyen 

költségvetési bevételekkel egyáltalán), majd azt, hogy aprófalvas, városhiányos 

településszerkezetű-e (épített infrastruktúra, közlekedés, távolságok, stb.) vagy sem? Látható, 

hogy átcsoportosításra van szükség ahhoz, hogy a kistérségi szociális szolgáltatástervezés 

folyamata hosszú távú térségi szemlélettel átalakítható legyen, vagyis a szűkös pénzforrások 

elosztásának arányain mindenképpen változtatni kell.  
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A 31. számú ábrán a kistérség szolgáltatásszervezés legfontosabb üzeneteit emeltem ki a 

szükségletek és közszolgáltatások kapcsolata, a finanszírozás és térszemlélet, valamint a helyi 

modell vonatkozásában és a megoldási javaslatok felvetésével. Innovatív megközelítésben a 

közigazgatási reform, közelebbről a körjegyzőségek pozitív lényege, illetve a kétlépcsős 

differenciáló folyamat helyzetre és településszerkezetre fókuszáló meglátásait mutatom be.  

 

31. számú ábra: A szükségletek, a finanszírozás és a szolgáltatásszervezés modellezése 

tényezők a zalaszentgróti kistérség dokumentumában 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A térségi szemléletű kistérségi szociális szolgáltatástervezés értelmében a koncepcionális 

fejlesztési irányokat a következőképpen fogalmazza meg a dokumentum: 

• „Térségi fejlesztések: a fenti javaslatok megvalósítása legalább középtávú – 3-5 év – 

gondolkodást igényel. Az égetően sürgős szolgáltatási hiányok pótlása – elsősorban 

az étkeztetés, a kisgyermekek napközbeni ellátása, valamint a hiányzó falugondnoki 

szolgáltatások pótlása tartozik ide – rövid távon, tehát e szolgáltatástervezési 

koncepció „hatóidejében”, két éven belül indokolt. A többi fejlesztést a térség 
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teherbíró képessége, a fejlesztési források bevonásának és a működtethetőség 

feltételeinek megteremtése függvényében valósíthatóak meg.” 

 

• „Térségi szinten indokolt megvalósítani a következőket - települési fejlesztések: A 

fenti fejlesztések egy jelentős hányada infrastrukturális fejlesztéssel is jár, amely bár 

a térségi társulás által működtetett szolgáltatásra irányulóan valósul meg, de a 

szolgáltatás helyszíne valamely település. Ezért a térségi fejlesztések is közvetlenül 

érzékelhetőek, kézzelfoghatóak és láthatóak egyes településeken. Az egyes települések 

adottságainak, igényeinek figyelembevételével összegezhetőek azok a fejlesztések, 

amelyek térségi társulás által működtetett szolgáltatások helyi fejlesztései, illetve 

helyi elképzelések, amelyek a koncepcióban nem szerepelnek még, de azzal 

összhangban vannak. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás társulási formában 

történő biztosítása a kistérség minden településén indokolt.” 

 

Érzékelhető, hogy a koncepcionális tervezés térségi szemlélete a Zalaszentgróti kistérségben 

ugyan változásorientált preferenciát élvez (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás társulásos 

biztosításának terve), de a gyakorlati megvalósításban állandóságot képvisel, mégis a 

megmaradó „vegyes” ellátórendszer önmaga is térségi szemléletet tükröz: a realitáshoz 

ragaszkodó módon a jelenlegi szabályozásba viszi be saját térség-központúságát. 

 

6.3.2. A hipotézisekkel kapcsolatban a következő visszacsatolást állapíthatjuk meg a 

vizsgált dokumentum elemzésének reflexiójaként: 

1. Hátrányos helyzetű kistérségekben a szociális alapszolgáltatások megtervezésének 

motivációja elsősorban nem a szociális alapszükségletek kielégítése, hanem a 

kistérségbe érkező többlet normatíva-forrás lehetősége. 

Ez a hipotézis egyértelműen megcáfolódott, hiszen a szükségletek méréséről objektív 

akadályok mentén ugyan nem gondolkodik a kistérség, de az összes többi tényező elemzése 

bizonyítja, hogy a Zalaszentgróti kistérség szociális szolgáltatástervezését nem a 

pénzforrások többletlehetősége, hanem a kistérség lakosságának igényei határozzák meg.  

 

2. A kiegészítő normatíva feltételeinek – településenként legalább két alapszolgáltatási 

feladat vállalása, és település/lakosságszám arány – különösen nehéz megfelelni. 

Nem találtam erre vonatkozó tartalmakat a vizsgált dokumentumban, így ez a hipotézis-

vizsgálat eredménytelen maradt. 
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3. A gyakorlatban azok az alapszolgáltatások szerveződnek meg, amelyek esetében 

megoldható a feltételeknek való megfelelés. 

A fenti eredmény értelmében azt mondhatom, hogy ez a hipotézis-vizsgálat is 

eredménytelen, ám ha megengedem magunknak azt a lehetőséget, hogy a feltételeknek való 

megfelelést tágabb értelemben használjuk, akkor kijelenthetem, hogy ez az állítás nem 

igazolódott, hiszen a rendszer olyan szolgáltatásokat is működtet, amelyek nem kötelezőek. 

 

4. A finanszírozási-rendszer a kistérségi társulások szociális szolgáltatás-tervezési 

munkáját túlalkalmazkodásra vagy sajátos ellenállásra kényszeríti, ennek 

következtében a szolgáltatási rendszerben hiányosságok mutatkoznak. 

A hipotézis első fele igazolódott azon tény alapján, hogy a kistérség nem változtatott sem 

2008-ig, sem pedig 2010-ig saját tervezési profilján, megtartotta a működőképes „vegyes” 

rendszert annak ellenére, hogy a finanszírozás többcélú többletéről le kellett így mondania. 

Ez az eredmény párhuzamba állítható a szükségletek és finanszírozás hipotézisével, ahol 

láttuk, a finanszírozás nem végpontja a szolgáltatástervezésnek, és a döntésnek sem. 

Sajátosan ellenáll tehát a Zalaszentgróti kistérség, ez igazolódott. Az a feltételezés, hogy 

ennek a szolgáltatáshiány egyenes következménye lenne azonban részben igazolódott, mert 

bár vannak „égető kérdések” a szociális étkeztetés kapcsán”, de azok kevésbé azok létéhez, 

hanem azok minőségéhez kötődnek, míg a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás terén 

abszolút hiányok mutathatóak ki. 

 

5. A szolgáltatás-tervezés normatíván keresztül történő befolyásolása torzítja az 

alapszolgáltatások rendszerét, mert az az alapszolgáltatás kerül megszervezésre, 

amelyre a legtöbb normatíva igényelhető. 

A hipotézis megcáfolódott, mert a több illetve legtöbb normatíva sem állta meg helyét a 

kistérség tervezési gondolkodásában, ahol megint csak elmondhatjuk, hogy nincsenek 

„üres” szolgáltatások. 

 

6. A finanszírozás meghatározó jellege ellenére a hátrányos helyzetű kistérségi 

társulások a szociális alapszolgáltatások teljes körű megvalósítására törekednek. 

A hipotézis igazolást nyert, a kistérségi ellátórendszert alakítók a teljes körű palettára 

terveznek, különösen igaz ez a vizsgált 3 alapszolgáltatás vonatkozásában: a jelzőrendszeres 

házi segítségnyújtás mielőbbi társulásos kialakítása a cél. 
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7. A teljes körű alapszolgáltatási rendszer szolgáltatás-szervezési formája ma az 

integrált, komplex szolgáltatási körrel rendelkező, központosított intézményi struktúra 

intézményegységekkel. 

Bár érzi és meg is fogalmazza a koncepció a fenti szolgáltatástervezési forma erősödését, 

finanszírozással való ösztönzését, majdhogynem egyedüli alternatív jövőképét, ma mégsem 

él a lehetőséggel, és nem választja a központosított struktúrát. Így elmondhatjuk, hogy az 

állítás nem igazolódott, saját térségi szemléletű szociális szolgáltatástervezésébe a jelenlegi 

„vegyes” rendszer még belefér – a kivárás talaján 2011-ig biztosan. 

 
 
6.3.3. Zalaszentgrót szolgáltatási térség aktorainak véleményei 
 

1. Szükségletek, mérésük, hasznosításuk, előnyeik és hátrányaik, finanszírozással 

való kapcsolatuk, és az esetleges ellentmondások 

Abban egyetértenek a megkérdezettek, hogy a szükségletek mérésének helye és gyakorlata 

van a kistérség szolgáltatástervezési folyamatában, hogy előnyük, de hátrányuk is számos. 

Azonban a szükségletfelmérés kompetenciájának megítélésében előfordulnak 

nézetkülönbségek: vannak, akik a segítő tevékenység jelenlétével is elképzelhetőnek tartják 

azt, vannak azonban, akik ezt szakképzett szakemberre bíznák, ilyen lehet pl. a szociális 

munkás, mert csak a szakértelemmel végzett szükségletfelmérésre lehet valós 

alapszolgáltatási rendszert építeni. Mérik a szükségleteket „informálisan” és „formálisan” is, 

utóbbi inkább egyes önkormányzatok erőforrásaival realizálható, illetve 2008-ban kistérségi 

szolgáltatástervezési folyamat kezdetén használták is az információkat. Szükségletek és 

igények differenciált viselkedését is láthattuk a finanszírozás tükrében, de alapvetően a kettő 

értelmezésének sajátosságát emelték ki a legtöbben.  

 

Újszerű illetve kiemelendő megközelítések is napvilágot láthatnak e dolgozat oldalain: 

• a szociális szükségletek településszerkezettől függőek, 

• „A szükségletfelmérés oka elsődlegesen az alapszolgáltatások gazdaságossági 

szempontból megfelelő működtetése és nem a valós szükségletek megismerése.”(i), 

• „(…) az igény nem egyenlő, vagy azonos a szükséglettel, illetve az igény az nem más, 

mint kizárólagosan gazdaságossági kérdés.” (i), 

• „Az igény vagy más néven ellátotti szám olyan erősen kötődik ma a finanszírozás 

szűkösségéhez, hogy végül semmi köze a gazdaságossághoz, viszont egyenruhát 
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kényszerítve a hátrányos helyzetű és nem hátrányos helyzetű kistérségekre vagy ennek 

most már szinonimájaként felfogható eltérő településszerkezetű terekre, éppen a valós 

szükségletek és igények kielégítését nehezíti meg, azaz valójában pazarol.” (i), - a 32. 

számú ábra jól értelmezhetővé teszi a szükséglet, igény, ellátotti szám, finanszírozás 

és szükséglet-kielégítés között fennálló kapcsolatokat. Látható, hogy a jogalkotó 

szándéka szerint szükséglet-centrikus finanszírozás a gyakorlatban mást jelent, és a 

gazdaságosság elve nem tud érvényesülni, mert a normatívával szabályozott 

szolgáltatásszervezésbe csak az igények férnek bele, míg a valós szükségletek rejtve 

maradnak. A pazarlásba forduló gazdaságosságban ugyanis nem feltétlenül az 

étkeztetésre, házi segítségnyújtásra vagy jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra 

leginkább rászorulók részesülnek. 

 

32. számú ábra: Szolgáltatásszervezési alaptételek a Zalaszentgróti kistérségben 

 

 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

• az egyenlet mindkét oldala érintett a kistelepülések és peremkerületek számát illetően, 

ahogy emelkedik a kistérségben a kistelepülések és peremkerületek száma, úgy nő a 

hátrányos helyzet mértéke, 

• a szolgáltatástervezés koncepcionális alapjainak leírása egy inkább elméleti dolog, az 

attól való eltérés pedig a gyakorlati vonatkozás, településszerkezet-függő ugyanis a 

szükségletek mérése, összetétele és aránya, valamint az igények megfogalmazása is, 

ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni, mert azonnal pazarlóvá válik a fenntartás, amint 
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egyenruhákat szabunk városokra, kistelepülésekre és falvakra, vagy éppen 

peremkerületekre, 

• „kettős akarat” (i) járja át a Zalaszentgróti kistérség szociális szolgáltatástervezését, 

ami a városnak lenne jó, az a kistelepüléseknek nem, és fordítva: „(…) a ZalA-KAR 

Térségi Innovációs Társulás, mint többcélú kistérségi társulás a munkaszervezettel 

együtt elképzelt egy integrált, központosított, komplex feladatkört ellátó, több 

szektorral is partneri habitust vállaló intézményi struktúrát. Ez nem egyezik a 

Zalaszentgrót város által, saját fenntartásban működtetett, jelenleg is fejlődő 

alapszolgáltatási központ szervezeti és működési módjával. A két szolgáltatástervezés 

nem illik össze. Így maradt szinte logikusan a vegyes fenntartású szociális 

ellátórendszer.” (i)– véli az igazgató asszony, azaz hiányzik a közös platform, 

• a normatívák színvonalának csökkenése a térítési díjak bevezetését – vagy emelését is, 

tehetjük hozzá – hozhatja, ami csökkenteni fogja az igényeket, holott a szükségletek 

éppen növekednek, a meglévő és működő kapacitásban feleslegességek alakulnak ki, 

ami pazarlást jelent, és azt, hogy éppen oda nem jutnak el a szolgáltatók, ahol arra a 

legnagyobb szükség volna, 

• már a szükségleteket feltérképező kérdéscsoportnál megfogalmazódott javaslat a 

finanszírozással kapcsolatban (33. számú ábra): 

 

33. számú ábra: Javaslat a kistérségi normatíva szabályozásának átalakításához 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: saját szerkesztés 

2. A kiegészítő normatívához való hozzájutás feltételei, az azoknak való megfelelés 

kérdései, alkalmazkodások a jogszabályi előírásokhoz, kistérségi feladatellátás és 

hozzáférés kérdései, javaslatok a feltételek megváltoztatására 

Javaslat 

 

A településszerkezetre, különösen az aprófalvakra 

érzékeny állami támogatás megkülönböztetett 

kialakításával, az azonos típusú települések eltérő 

szükséglet és igény kalkulációjával egyfajta 

mozgástér beépítésével, vagyis a szűkös és egyben 

pazarló kiadásokat okozó normatíva 

újraszabályozásával, színvonalának csökkentése 

nélkül. 
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A feltételeknek való megfelelés nem csupán nehéz, de sokszor szinte megoldhatatlan is a 

Zalaszentgróti kistérség aktorai szerint, akik szinte kivétel nélkül ugyanúgy látják és 

fogalmazzák meg a feladatok összekapcsolásának hátrányait, vagy a lakosságszámarány 

aprófalvas településszerkezettel összeegyeztethetetlen szabályozását. A feltételek határozottan 

kényszerítő jellegűek, a „feleslegesen” felvállalt feladatok „üres” szolgáltatásokat hoznak 

létre. A vizsgált alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés jelenleg jó, még nincsenek „tartalom 

nélkül megszervezett szolgáltatások”, de a „vegyes ellátórendszer biztonságához, vagy a 

tervezett többcélú kistérségi társulásban megszervezett központosított, integrált és komplex 

feladatokat ellátó szociális intézmény létrehozásához kell”: 

 

• az állami és önkormányzati feladatok szétválasztása, ami a „speciális kistérségi 

földrajz” nyomán szétaprózódott, pici települések kötelező feladatainak „szintezését” 

várja: 

1. azaz települési-, településköri-, kistérségi-, megyei- és regionális kompetenciák 

rendezését,  

2. a stabil, állandóságra épített, ugyanakkor differenciált finanszírozási rendszer 

kialakítását,  

3. hátrányos helyzet és nem hátrányos helyzet, valamint településtípus, de leginkább 

településméret megkülönböztetését az állami támogatás színvonalával,  

4. a városok kivonulásának megakadályozásával - ha megfigyeljük a Zalaegerszegi 

kistérség példáját, ott Zalaegerszeg Kispálival ás Nagypálival fogott össze, itt pedig 

Zalaszentgrót Kallósddal és Sényével, Zalaszentgrót a maga 7000 fős lakosságával 

megfelel egyedül is a magasabb kiegészítő normatíva feltételeinek, így a kisebb 

települések magukra maradnak, vagy egymásra kell szorulniuk, ami sokszor eltérő 

érdekeiket tekintve igencsak magas szintű kompromisszumkészséget feltételez és vár 

el tőlük, 

5. a szolgáltatások utaztatásának többletkiadásaival összhangban, „mert a gazdaságosság 

elvárása csak átgondolt elosztási elvek mentén lehet reális”. 

• a kistérségi normatívához való hozzájutás feltételeinek átalakítása, mert a feladatok 

összekapcsolása nem felel meg a térségi szükségleteknek és igényeknek sem, másrészt 

az aprófalvas településszerkezet az 50 vagy 60 %-os lakosságszámarányt igen nehezen 

hozza, - a kistérség „vízfejű”, ha a város kivonul, az akadályozza a szociális 

szolgáltatástervezést, 
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• a kérdésre a válasz: „Szélsőséges településméretek kapaszkodnak össze a mai 

szabályozás miatt, ami lehetetlenné teszi a szinergiát, és felveti azt a kérdést, hogy 

mekkora települések együttműködése hozhatja meg a várt gazdaságos működtetést a 

kistérségi feladatellátásban?(i), 

• és ahogyan a településméret, úgy a gondozottak száma szabályozásának 

felülvizsgálata: ma az ideáltipikus eset a 6-8 gondozott, az ellátható gondozottak 

száma azonban az ellátottak élethelyzetétől, szükségleteitől függ, az általánosítások és 

az állandó változások a jogszabályokban ellehetetlenítik a minőségi 

szolgáltatástervezést és szervezést, mert nem lehet ugyanannyi pénzből eltérő ellátotti 

igényeket eltérő feltételek mentén teljesíteni, 

• adott helyzethez igazodó szabályozás, jól képzett szakemberekkel és megfelelő 

infrastruktúrával a fenntartható ellátórendszer érdekében, 

• a többcélú társulásba bevitt településszintű intézményrendszer megőrzésének 

lehetősége, a már működő szolgáltatásokba befektetett erőforrások pazarlása helyett, 

azok felhasználása az új szervezeti struktúrában, 

• az egyes területek függőségének tompítása, a jószándékú „mindent vagy semmit” elv 

helyett a „jusson is, maradjon is” elv érvényre juttatása, különben az amúgy is 

szolgáltatáshiányos kistelepülések még veszítenek éltető levegőjükből, vagy 

egyszerűen „üres” szolgáltatásokat lesznek kénytelenek „működtetni”, 

• a jogszabályok állandósága, az értelmezésükhöz nyújtott segítség a kistérségek 

szakemberei számára, 

• a civil szervezetek „durva diszkriminációjának” megszüntetése, a kis civil szervezetek 

szociális piacról való kiszorítása, a verseny megszüntetése. 

 

3. A finanszírozás közvetett és közvetlen hatásai a szolgáltatástervezésre, 

ellenállásos vagy túlalkalmazkodásos magatartás, hiányok az ellátórendszerben 

versus finanszírozás kényszerei, kompromisszumok és jó megoldások 

Bizton állíthatom, hogy az interjúalanyok mindegyike a finanszírozás alá sorolt tényezőként 

látja a szociális szükségletek szerepét a szolgáltatástervezés döntés-előkészítési, de főként 

döntési szakaszában. A döntéseket előkészítő szakmaiság szerepe a vizsgált kistérségben csak 

addig tart, amíg az megfizethető, és az önkormányzatok minél kevesebb terhével jár együtt.  
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A pénz közvetett és közvetlen hatásai is élesek, bár ezeket nem különböztette meg egymástól 

egy megkérdezett sem. A kiegészítő normatíva szerepe olyan erős, hogy azok a szolgáltatások 

jönnek létre elsősorban, amit a jogalkotó szükségesnek lát – függetlenül sokszor a helyi 

szükségletektől és igényektől, így ugyan kimutatható a fejlődés, de annak tartalma nem 

tükrözi az elvárt szakmai minőséget.  

 

A feladatválasztás is kényszeres, a kapcsolt szolgáltatások nem mindig életszerűek. Eltorzul 

az alapszolgáltatások rendszere, ez egyértelműen az állami támogatási akarat 

megnyilvánulása: lehetőleg egyazon úton járjanak a kistérségek akkor is, ha az helyben nem 

csak nagyon nehezen megvalósítható, de ráadásul felesleges szolgáltatások létrejöttével jár 

együtt.  

 

A válaszadók több konkrét javaslattal segítették munkámat: 

• meg kell szüntetni a mesterséges szükséglet-meghatározást, a feladatokat térség-

specifikusan kell összekapcsolni, 

• tehát a helyi szükségleteknek és igényeknek hangsúlyt kell kapniuk a finanszírozás 

kialakításában, 

• „mozgástérre van szükségük a kistérségeknek”, a jogalkotónak lehetőségeket kell 

tudnia megajánlani a helyi aktoroknak, ami nem jelenti az „ahány kistérség annyiféle 

támogatás” gyakorlatát, de jelenti a hátrányos helyzet és a településszerkezetből 

fakadó településméretek figyelembevételét, pozitív megkülönböztetését, 

• a normatívák egyike sem lehet instabil, mert ez térítési díj bevezetését okozza, ami 

ellátotti veszteséggel jár, és az idős emberek életminőségét rontja, önellátásukat 

veszélyezteti, és a szakosított, intézményes ellátás felé tereli őket, holott a vizsgált 

szociális alapszolgáltatások mindegyike azért jött létre, hogy ezt megelőzze, 

• le kell manővereznie a jogalkotónak a kistérségeket arról az útról, ami kényszerekkel 

teli, térség-idegen, erőltetett feltételekkel, mint kövekkel van kikövezve, mert előbb-

utóbb ez az út a „Mi éri meg és mi nem éri meg, melyik alapszolgáltatást szüntessük 

meg, és melyik maradhat?” című stoptáblánál áll meg, ha nem vezeti egyenesen a 

szakadékba azokat, 

• a kiegészítő normatíva összegének mindenkor tartalmaznia kell a megfelelő szintű 

működési költségeket is, enélkül „csak létrejöhetnek”, de tartósan meg nem őrizhetőek 

a szociális alapszolgáltatások, 
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• a szűkös finanszírozási lehetőségeket felül kell vizsgálni, és el kell egymástól 

választani a települések közszolgáltatásait, mint egymás feltételeit, mert ez szakmai 

szinten nem, de pénzügyi vonalon is bizonytalan működést hoz létre, 

• a szociális terület presztizsét nem lehet versenyeztetni másokkal, a minimalista, 

maradékelvű gondolkodás ma gátolja a növekvő szociális problémákkal való 

szembenézés lehetőségét, 

• meg kell szüntetni a civil szervezetek diszkriminációját, és a finanszírozás 

filozófiájának magva az önkormányzatokkal közös pénzügyi felelősség-érzet kell, 

hogy legyen végre. 

 
 

4. Szolgáltatástervezés és szolgáltatásszervezés, alapszolgáltatások létkérdései vagy 

„csupán” szervezeti kérdései, ösztönzéses kényszerek vagy ösztönzéses 

kompromisszumok, azok rövid és hosszútávú hatásai, a teljes alapszolgáltatási 

kör kialakításának realitása, a szolgáltatástervezési döntés okai és azok indokai 

 

A jelenlegi „vegyes” szociális ellátórendszer kiépítése előtt több kistérségi 

szolgáltatásszervezési alternatíva is megrajzolásra került. Volt ebben mikro-térségi 

elképzelés, de két nagyobb társulásos együttműködés is. Amíg a jogszabályok 

összekapcsolták a nappali ellátást és a házi segítségnyújtást, mint felvállalandó feladatokat, ez 

mindvégig alapvetően befolyásolta a Zalaszentgróti kistérség szolgáltatástervezését. Nem volt 

ez más, mint finanszírozási hiba, mert a jogalkotó akkor engedte közelebb a kiegészítő 

normatíva nagyobb összegéhez a településeket, ha azok a fenti két szolgáltatást együttesen 

felvállalták. Ma sem lehet tudni, hogyan gondolta a jogalkotó szükséglet-centrikusnak és 

életszerűnek a minden apró településen létrehozandó idősek klubjait, vagy a nagyobb 

településeken működőképeseket úgy, hogy az idős emberek szállításának feltételei egy az 

egyben hiányoztak. Így billent el a szolgáltatástervezés folyamata: kettévált a szükséglet és a 

finanszírozás, és a „virágozzék száz virág” elvén, sok üres nappali ellátás jött létre. A társulás 

tanácsának elnökségi tagja tehát eleve hibásnak tartja a nagyobb támogatással ösztönözni vélt, 

valójában kényszerekkel teli, minél szélesebb szociális alapszolgáltatási rendszer 

működtetésének gondolatát – különösen az adott településszerkezet mellett.  

 

Láthatjuk, hogy bár megpróbáltuk megfordítani a finanszírozás – szolgáltatástervezés 

nézőpontját a szolgáltatástervezés – finanszírozás viszonylatára, ez már első interjúalanyunk 
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esetében azonnal visszafordította az elemzés fonalát, a finanszírozás domináns hatását ezzel is 

megerősítve. A mai „vegyes” rendszerben két intézményfenntartó társulás mintegy mikro-

körzetként, körzetenként 3 illetve 4 település együttműködésében, a 14 településsel működő 

Vöröskereszt, mint nagytérség, és 3 település önállóan látja el a szociális feladatokat a házi 

segítségnyújtás tekintetében. Szociális étkeztetés 21 településen hozzáférhető, Sényén, 

Kallósdon és Kehidakustányban nem. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás megszervezése a 

Vöröskereszt feladata lesz, amennyiben nyertes pályázatot tudhat majd magáénak. A 

társulásos együttműködés gócpontja a települési hozzájárulás kérdése, ha ugyanis az egyik 

település terheli egy másik költségvetését, a társulás azonnal működésképtelenné válik. Ez 

tehát a legelső tisztázandó probléma akkor is, amikor papíron többcélú kistérségi társulásba 

tervezik bevinni a szociális ellátásokat a most saját útjukat járó kistelepülések.  Az 

intézményfenntartó társulások megalakulása előtt az ellátandó feladat és csak másodsorban 

annak anyagi háttere adta a motivációt, ahogyan az a „régi tanácsi rendszerben is volt”. 2007-

2008-ban nem a pénz volt az elsődleges, hanem a lehetőség, hogy az ellátórendszer 

kialakuljon és működjön, amihez a kiegészítő normatíva megadta a viszonylagos biztonságot. 

2009-től azonban a csökkenő kiegészítő normatíva felvetette a kérdést: van-e és lehet-e 

jelentősége és szükségessége a mikro-társulásoknak, holott a gyakorlat egyértelműen igazolja 

a körjegyzőségi szintre tervezett szociális alapszolgáltatások megalapozottabb ellátási 

funkcióját. 

  

Egyetértenek a válaszadók abban, hogy a Zalaszentgróti kistérség „vegyes szociális 

ellátórendszere” a jogalkotási folyamat által vezérelt úton formálódott. A mai eklektikus 

szerkezetet megelőzően több szolgáltatástervezési alternatíva fogalmazódott meg, amelyeket 

aztán „egy döntés” és egy „másik döntés” befolyásolt, s kényszerítette az aktorokat arra, hogy 

mai útjára tereljék a működésmódot. Ha egy településkör gesztora úgy dönt, hogy megtartja 

már kialakult intézményrendszerét (Gondozási Központ, Türje), és ha a legnagyobb civil 

befektet a szakemberek képzésébe és ehhez munkahelyet is szeretne teremteni (Vöröskereszt), 

s azt a szociális alapszolgáltatások egyikében, a házi segítségnyújtásban találja meg, akkor 

nincs más lehetőség, mint úgy csatlakozni az ellátórendszerhez, ahogyan azt a város, 

Zalaszentgrót tette: saját útját járja. Ha mindenki saját útját járja, az egy „szétaprózódott” 

ellátórendszert eredményez, amely nem tudja ugyanazt a szolgáltatási palettát, ugyanolyan 

tartalommal és színvonalon biztosítani a szolgáltatást igénybevevő idős embereknek. 

Jószerével azonban eddig tart a megkérdezettek egyetértése, mert a múltat követő jelen és az 
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azt képzeletben felülíró jövő már teljesen más elképzeléseket fogalmaztat meg velük. Van, aki 

úgy véli, hogy: 

• csupa-csupa álom a teljes szolgáltatási paletta kialakítása egy ilyen működési móddal 

(társulás elnöke),  

• van, aki hisz saját magában és szervezetében, a befektetett pénzben, időben és 

energiában (Vöröskereszt képviselője),  

• van, aki olyannyira várja a változást ettől az évtől (2010), hogy már látni véli a 

városra épített központi intézményrendszert, amely azonos szolgáltatásokat tud 

minden településen hozzáférhetővé tenni: „ (…) sokkal életszerűbb a központosított 

intézményi struktúra, mert az integrálná az alapszolgáltatásokat, egymásra építené 

azokat, és mindenhová ugyanazt a szolgáltatás-tartalmat vinné el, éppen a kívánt 

irányba terelve ezzel a meglévő egyenlőtlenségeket. A mai rendszerben nincs 

kapcsolat a fenntartók és ellátók között, nincsenek szakmai egyeztetések, „szakmai 

szintű szétaprózódottság jellemző”. A megoldás tehát egy zalaszentgróti központi 

intézmény fenntartása lenne a legmagasabb többcélú kistérségi kiegészítő 

normatívával. Ennek alapja lehetne a most működő intézmény. Ha egy kézben futnak 

össze a szakmai szálak, az egységes szolgáltatási tartalmakat jelent, egységes 

paraméterekkel (x fő ellátott / 1 gondozónő), és a szolgáltatások igénybevevői között 

esélyegyenlőséget teremtene. Az eklektikusság szép a művészetben, de éppen a 

szolgáltatástervezés művészete nem tud beteljesedni: a „vegyes” rendszer működése 

nem koordinált és nem gazdaságos.” (Alapszolgáltatási Központ vezetője), 

• és van, aki már papírra vetette a többcélú kistérségi társulásos együttműködésbe bevitt 

szociális alapszolgáltatásokat, mert ezt látta leggazdaságosabbnak, de meghajlik a 

településvezetők akarata és megkövesedni látszó távolságtartásuk előtt, így relatíve 

biztosnak tartja a meglévő „vegyes” rendszer fenntartását. „Ez nem véletlen, ugyanis 

a helyi aktorok azt tapasztalták, hogy nagyobb település- és lakosságszámú 

kistérségekben a többcélúság jól működhet (pl. Zalaegerszeg térségében), de a kisebb 

lakosságszámnak ez nem feltétlenül megfelelő szolgáltatástervezési forma. Azonban 

alkalmazkodnia is kell a kistérségnek, ennek köszönhetően van két intézményfenntartó 

társulásban fenntartott ellátás, leginkább gazdaságossági szempontok 

miatt.”(közszolgáltatási referens): 

• és vannak ők együtt, akik ilyen vagy olyan irányú, de nagyfokú változást várnak a 

jogalkotótól mindahányan, 2010-ben 2011-re. 
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Javaslatuk az, hogy „bárhogyan dönt is” a jogalkotó, vegye számításba a hátrányos helyzetű 

kistérség(ek) szociális alapszolgáltatásait érintő finanszírozási rendszer kialakításakor (34. 

számú ábra): 

34. számú ábra: A szociális szolgáltatásszervezés finanszírozásának újraszabályozásához 

szükséges tényezők a „vegyes rendszer” tapasztalatai alapján 

 

 

 

 

       Forrás: saját szerkesztés 

 

Olyan jogszabályokra van szükség, amelyek segítenek a helyi aktoroknak a leggazdaságosabb 

szolgáltatástervezési alternatíva kiválasztásában. Ehhez azonban valós, a szükségletekhez 

kapcsolt finanszírozásra van szükség, mert jelen pillanatban ez a kettő elválik egymástól. 

Nem lehet összekapcsolni egymással olyan alapszolgáltatásokat, amelyek kistelepüléses 

környezetben taszítják egymást. Társadalmasítani kell a szükségleteket, tudatosítani 

szükséges őket, és meg kell szüntetni a lehetőségeket aláaknázó támogatási diszkriminációkat.  

 

Nosztalgikus alapon újraálmodni a körjegyzőségi szintre telepített szociális 

szolgáltatástervezést, vagy központosítani az intézményrendszert lehet, egy a lényeg: meg kell 

győződni arról, hogy a különböző szolgáltatási alternatívák adott kistérségi viszonyok között 

mennyire lehetnek gazdaságosak. „A társulásos ösztönzésnek legnagyobb hátránya az, hogy 

szükségtelen alapszolgáltatásokat hozat létre, ami országos szinten rendkívüli nagyságú 

kiadást jelent feleslegesen, s mindez nem elég, de a folyamat ellehetetleníti a szükséges 
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szolgáltatások működtetését, mert azokra már nem marad pénz.”. Ez nem csökkenti az 

egyenlőtlenségeket, mert éppen a helyben hiányzó, viszont igényt támasztó szolgáltatások 

nem jöhetnek létre 

 

Idő kell a szolgáltatástervezéshez, nem vezet eredményre a kísérletezés, évről-évre nem lehet 

újragondoltatni és átszerveztetni egy térségi intézményhálózatot, mert így a „teljes 

szolgáltatási paletta” képének repedezett, töredezett, széteső, hovatovább eltorzult mása 

marad csak ránk, és ugyan retusálhatjuk időről időre, de sosem lesz már eredetiségében 

élvezhető – sem a mesterek, sem a nézőközönség számára. „Az igények becslésére alapuló 

szolgáltatástervezés ma létező bizonytalansági faktor, és a következő tevékenységi sorrendet 

követeli meg”: 

 

35. számú ábra: A szolgáltatásszervezés folyamata a gazdaságosság és a költséghatékony 

működés érdekében 

 

 

 

Forrás: saját szerkesztés, magyarázat a körforgáshoz alább 
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1. A kötelezően ellátandó szociális alapszolgáltatások (szociális étkeztetés és házi 

segítségnyújtás) tervezése megvalósíthatóságuk kérdéseivel: finanszírozás, önerő, 

meglévő infrastruktúra, szakemberek, stb. Azonnal az „örök kályha” problematikája 

merül fel, mi legyen kötelező, és kinek legyen kötelező az adott feladat? Hol húzható 

kompetenciahatár állam és települési önkormányzatok között, és milyen szinteken 

lehet tevőlegesen is képes az önkormányzati rendszer az egyes feladatok biztosítására? 

2. Igényfelmérés, vagy becslés. 

3. Az induló, indítható alapszolgáltatások gazdaságosságának vizsgálata. 

4. Működtetés, fenntarthatóság feltételeinek folyamatos monitorozása. 

5. Szükségletek felmérése és aztán a valós szükségletek körének tisztázása a 

finanszírozás tükrében, kielégíthetőek-e a valós szükségletek az éppen aktuálisan 

lehívható állami támogatásokkal vagy sem? Itt egyértelműen a jogszabályok 

hullámzása, a finanszírozás kiszámíthatatlansága, a folyton változó jogalkotói akarat 

követése, az alkalmazkodás problémája, amivel meg kell küzdeniük az aktoroknak. 

 

 

 

1. A beindított alapszolgáltatás – intézmény – vizsgálja és látja a szükségleteket, azok 

változásait, átalakulásait mennyiségi és minőségi vonatkozásban egyaránt. Ha a helyi 

szükségletek megkívánják a szolgáltatásszervezés formájának átalakítását, azt 

kizárólagosan az aktuális kiegészítő normatíva összegének függvényében vállalhatják 

a szolgáltatástervezők. Ezen a ponton merül fel inkább a gazdaságos feladatellátásnak 

való megfelelés lehetősége vagy lehetetlensége – szemben a legelső lépéssel, amikor 

egy alapszolgáltatás kialakul, létrejön -, tehát a jogalkotónak tudnia kell, hogy egy 

kistérség szociális szolgáltatástervezésébe mely ponton, milyen formában és 

legfőképpen milyen céllal avatkozik be: 2,3,4,5, és így tovább. 

 
5. Fenntarthatóság: 2010-es jogszabályi változások és azok következményei, 

megőrzés vagy fejlesztés, működőképesség vagy képtelenség? 

Egészen tarka képet festettek a megkérdezettek a fenntarthatósággal kapcsolatos 

kérdéscsoportra, amikor saját nézőpontjukból, saját „hovatartozásukat” is demonstrálták 

egyben a következő fenntarthatóságot leíró alternatívák szerint. Így a fenntarthatóság nem 

más, mint: 
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• kiszámítható jogi szabályozás, azaz kiszámítható finanszírozás: „A hátrányos helyzetű 

kistérségek szociális alapszolgáltatásainak hiányosságait a jogszabályi 

feltételrendszerek, az igényelhető normatívák: ellátási forma és szolgáltatási tartalom 

determinációja, és a helyi viszonyok: települési adottságok, forráshiány, szükségletek 

különbözősége, stb. okozzák.”, 

• rentábilis önkormányzati működés, 

• stabil, de legalább szinten tartott kiegészítő normatíva, 

• állandó bizonytalanság, versenyfutás helyett differenciált térségi gondolkodás, 

minimum 5 éves türelmi idővel, 

• körjegyzőségekre épülő mikrokörzet fenntarthatósága: az önkormányzati szintek és 

feladatok valamint a kistérségi szociális szolgáltatástervezés összehangolása, 

• kompromisszum a „legkisebb rossz alternatívával” – „vegyes” rendszer, 

• fejleszthető szolgáltatástervezési alternatíva, 

• civil erőforrások: „helyben helybe ruház be elv, helyi munkaerővel, helyi 

szolgáltatóktól vásárolva, helyi szociális alapszolgáltatásokat, helyi szükségletekre 

alapozva szeretne megvalósítani, ez nem más, mint „helyi termelés helyi 

fogyasztásra.”, 

• a meglévőhöz való ragaszkodás. 

 

A fenntarthatóság mögött meghúzódó megőrzés, fejlesztés, működés illetve 

működésképtelenség sokféle értelmezése látható, és érezhető a kérdéscsoporttal szembeni 

bizonytalanság, a 2010-es év relatív biztonsága és a 2011-es év abszolút biztonságával 

kapcsolatos kételyek sokasága – az egyetértés hiányával súlyosbítottan. 

 
6. Vélemények az új szolgáltatástervezési modellel kapcsolatban: központosított, 

integrált, komplex szolgáltatási körrel rendelkező intézmény, benne kisebb, a 

kistérségnek megfelelő településszerkezetre reagáló intézményegységekkel, ennek 

feltételei, vagy az ettől eltérő helyi alternatív szolgáltatástervezési elképzelések, és 

jövőkép 

Erőteljesen megoszló vélemények mentén kellene a kistérség aktorainak szociális 

szolgáltatástervezési elképzeléseit közös mederbe terelni: nem is tesszük ezt meg, hiszen ez 

nem feladatunk. Az viszont annál inkább az, hogy megtaláljuk az érveket az egyes 

álláspontok mögött, majd ezeket ütköztetve mutassuk meg a jogalkotónak azokat az utakat, 

amelyek helyi szinten már körvonalazódtak.  
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Mikro-térség, mikro-körzet és mikro-központ megközelítésekkel ugyan, de alapjaiban 

egyetértenek hárman a válaszadók közül abban, hogy a kis településszámra épített szociális 

alapszolgáltatások rendszere stabil, térségorientált, méretgazdaságos, kiküszöböli a magasabb 

településszámra szervezett ellátási feltételek (út, utazás-utaztatás, közlekedés, stb.) hiányát, 

védi a meglévő ellátórendszert a szakemberszám, helyi munkaerő-piac, intézmények 

vonatkozásában. Ki-ki rálátásának fokától függően magyarázta a mikrovilág alapú szociális 

szolgáltatástervezés lényegét: volt, aki nem (társulás elnökségi tagja), de volt aki különbséget 

tett (munkaszervezet vezetője) a többcélú kistérségi társulásos együttműködés által lehetővé 

tett mikro-központok és az intézményfenntartó társulásos együttműködések között.  

 

Új alternatíva a körjegyzőségi szintre osztott feladat és pénz, ahol akár több körjegyzőség 

településein biztosított szakmai felügyelet a körjegyzőségeket összefogó társulásé, a 

kiegészítő normatíva összege viszont a körjegyzőséghez tartozó településeké lenne. Ez a 

kistérségi modell biztosítaná a jobb hozzáférést, az egységes szakmai színvonalat, a minőségi 

kontroll lehetőségét, valamint meghagyná a körjegyzőséghez tartozó települések 

pénzfelhasználási önállóságát. Egyetértettek a megkérdezettek – kevés kivétellel - abban, 

hogy a vegyes ellátórendszer adja a leginkább személyközpontú szolgáltatási tartalmat, tehát 

be kell engedni a civil szervezeteket is a feladatellátásba. Csak a zalaszentgróti 

alapszolgáltatási központ vezetője látja előnyösebbnek a többcélú kistérségi társulásos 

szolgáltatástervezést: ő nem veszi „egy kalap alá” a mikro-központokat és az 

intézményfenntartó társulásokat, viszont hangsúlyozza a többcélúságban rejlő többletforrások 

pazarló elutasítását. A Vöröskereszt képviselője úgy érzékeli, hogy a civilséggel együtt járó 

hozadékok (tőke, infrastruktúra, szakemberek, stb.) ma csábítóbbak a többcélúságnál, az 

önkormányzatok könnyebben mentesülhetnek a kötelező feladatellátás súlya alól, ha velük 

szerződnek.  

 

Új javaslat az egyes vizsgált alapszolgáltatásokkal kapcsolatban az, hogy a leginkább 

településszerkezet-hangsúlyú alapszolgáltatások finanszírozását is gondolja át a jogalkotó, 

mert nem minden településen kell ugyanaz a szolgáltatás, de ha több település élne a 

szükségletekre adható válaszokkal, úgy egyes szolgáltatások specifikumai megkövetelik a 

közöttük lévő különbségek kiemelését a finanszírozásban: házi segítségnyújtás. Különös 

apropója a részösszefoglalásnak, hogy maga a civil szervezet is tervezi egy integrált 

szolgáltató központ kialakítását, tehát az intézményesülés ebben a szférában is 
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elengedhetetlen, különben a szociális szolgáltatások tervezési folyamata nem tud 

szolgáltatásszervezési fázisba lépni. 

 
6.3.4. Reflexió a hipotézisekre 

1. Hátrányos helyzetű kistérségekben a szociális alapszolgáltatások megtervezésének 

motivációja elsősorban nem a szociális alapszükségletek kielégítése, hanem a 

kistérségbe érkező többlet normatíva-forrás lehetősége. 

Miután a megkérdezettek közül csak a közszolgáltatási referens asszony válasza erősíti meg 

ezt a hipotézist, így kijelenthetem, hogy azt az interjúalanyok megcáfolták. A hipotézis 

hátterében a szükségletek és igények megkülönböztetett szemlélete, az igényeknek ellátotti 

számként való felfogása, és a kiegészítő normatívának az ellátottak számától való függése 

áll, azaz nem a szükségletek, hanem a valós igények jelentik a gazdaságosság kérdését a 

vizsgált kistérség szociális szolgáltatástervezési munkájában. Tehát nem a szükségletek 

kielégítését, hanem az igények ellátását tartja elsődleges szempontnak a jogalkotó, amikor 

finanszírozáson keresztül befolyásolja az alapszolgáltatási rendszer kiépítését, és 

működtetését. A valós szükségletek ennek következtében nem lehetnek azonosak a valós 

igényekkel, ami az aktorok szükségletfelmérő tevékenységét erősen korlátozza. 

 

2. A kiegészítő normatíva feltételeinek – településenként legalább két alapszolgáltatási 

feladat vállalása, és település/lakosságszám arány – különösen nehéz megfelelni. 

Mindkét feltétel esetében igazolták a válaszadók a különös nehézséget. A feladatok kötelező 

volta, azok kísérletezgető összekapcsolása valószínűsíti a gazdaságosság célját jogalkotói 

oldalról, a gyakorlatban azonban „üres” szolgáltatások létrehozását eredményezi. A 

településszerkezethez kapcsolt lakosságszámarány teljesítésének is igen kemény a feltétele, 

éppen az alacsony lakosságszám miatt. A „mindent vagy semmit, ráadásul ugyanúgy” 

jogalkotói üzenet anakronisztikus felfogás, hiszen a hátrányos helyzetű és nem hátrányos 

helyzetű terek mára eltávolodtak egymástól, sőt, a hátrányos helyzet sem jelenti 

automatikusan az azonosságot két vagy több kistérség között. Minimum, differenciáló 

szempont kell, hogy legyen a fentieken túl a településszerkezet,  

 

3. A gyakorlatban azok az alapszolgáltatások szerveződnek meg, amelyek esetében 

megoldható a feltételeknek való megfelelés. 

Az, hogy a kiegészítő normatívához való hozzájutást a jogszabály feltételekhez köti, 

kényszeríti is a településeket a feltételek számbavételére és a megfelelésre. Ez tény. Az, hogy 
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milyen egy kistérségi ellátórendszer kiépültsége, hogy milyenek a tradíciói, mi az, ami már 

működik, mit akar megtartani a kistérség, meghatározó, ez egy másik alapvető tény. A 

vegyes rendszer megtartásával a vizsgált kistérség aktorai az előző kérdéscsoportra adott 

válaszaikkal megerősítették, de a következő kérdéscsoportra adott válaszaikkal viszont 

megcáfolták ezt a hipotézist. Nyilván azokat a szolgáltatásokat szervezik meg, amelyek 

esetében megoldható a kiegészítő normatívához való hozzájutás a vegyes rendszerben is: 

intézményfenntartó társulások, civilség, ugyanakkor megfelelnének a 

lakosságszámaránynak – bár nehezen -, de mégsem abban a szolgáltatástervezési 

formában: többcélú kistérségi társulás biztosítják ezeket vagy más alapszolgáltatásokat. 

Nem válaszoltak egyértelműen erre a kérdéscsoportra a megkérdezettek, ezért mondhatjuk 

azt, hogy részben megcáfolták, részben megerősítették azt. 

 

4. A finanszírozási-rendszer a kistérségi társulások szociális szolgáltatás-tervezési 

munkáját túlalkalmazkodásra vagy sajátos ellenállásra kényszeríti, ennek 

következtében a szolgáltatási rendszerben hiányosságok mutatkoznak 

Mindegyik megkérdezett egyértelműen megerősítette, hogy a finanszírozás, konkrétan a 

kiegészítő normatíva olyannyira meghatározó szempont, hogy nem lehet nem 

alkalmazkodni hozzá, egyenesen kényszerítő ereje van, tehát a hipotézis első része igazolást 

nyert. Túlalkalmazkodásról nem beszéltek, hiszen megtartották a „vegyes” rendszert, 

sajátos ellenállásról éppen ezért igen. A szolgáltatási rendszer hiánya ugyanakkor nem 

hozható összefüggésbe a magatartással, minden alapszolgáltatást igyekeznek megszervezni, 

de a minőségi feladatellátást sem az alkalmazkodás, sem az ellenállás nem teszi lehetővé. 

 

5. A szolgáltatás-tervezés normatíván keresztül történő befolyásolása torzítja az 

alapszolgáltatások rendszerét, mert az az alapszolgáltatás kerül megszervezésre, 

amelyre a legtöbb normatíva igényelhető. 

A fenti hipotézisre adott válaszok értelmezése nem kis nehézséget okozott, hiszen a 

megkérdezettek azonnal mélységében elemezték a kérdés mögött meghúzódó folyamatokat. 

Lényegében megerősítették az alapszolgáltatási rendszer torzulását a válaszadók, de annak 

magyarázatát nem a legmagasabb összeggel megszervezett alapszolgáltatásokkal, hanem 

éppen az „üres” szolgáltatásokkal fejezték ki. A hipotézis első része igazolást nyert, de 

második része már nem, az ok-okozati összefüggés ebben az értelemben megcáfolódott. 
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6. A finanszírozás meghatározó jellege ellenére a hátrányos helyzetű kistérségi 

társulások a szociális alapszolgáltatások teljes körű megvalósítására törekednek. 

Soha nem tapasztalt bizonytalanságról tettek tanúbizonyságot az interjúalanyok, amikor 

jószerével csak „igent” válaszoltak a kérdéscsoportra, majd sorolták kérdéseiket a teljes 

spektrumú alapszolgáltatási rendszer megvalósításával és fenntarthatóságával 

kapcsolatban. Mondhatjuk tehát, hogy a felszínen megerősítést nyert a hipotézis, 

ugyanakkor a mélyben ez a törekvés megkérdőjeleződik az önkormányzati rendszer 

működésének, a kötelező feladatellátás nehézségeinek, az állami támogatások és 

jogszabályokban megfogalmazott célok állandó változásainak tükrében. 

 
7. A teljes körű alapszolgáltatási rendszer szolgáltatás-szervezési formája ma az 

integrált, komplex szolgáltatási körrel rendelkező, központosított intézményi struktúra 

intézményegységekkel. 

Nincs egyetértés a kistérség aktorai között a hipotézisben leírt intézményrendszerrel 

kapcsolatosan, sőt, mondhatjuk, hogy egymással élesen szembenálló akaratok léteznek. 

Többségben vannak azok, akik a mikro-térségi együttműködést támogatják, de nem tesznek 

különbséget annak többcélú vagy intézményfenntartó szervezeti struktúrája között, így 

elképzelésük lényege homályban marad. Kisebbségben vannak a hipotézis által leírt 

struktúra támogatói. Született azonban egy konkrét javaslat, amely új alternatívája a 

kistérségi DNS-nek, és az alábbiakban lesz olvasható. Elmondhatjuk tehát, hogy a hipotézis 

megcáfolódott, éppen a mikro-térségi elképzelések erős jelenléte miatt. 

 
6.3.5. A Zalaszentgróti kistérség szociális szolgáltatástervezési DNS-e a következő 

tényezők mentén írható le: 

1. Szükségletek: a szükségletek mérése nem az első lépcsőfoka a szociális 

alapszolgáltatások tervezési folyamatának, mert a finanszírozás nem ezt támogatja, 

hanem azt, hogy az igényekre tervezetten először induljanak be 

alapszolgáltatások, majd az azok működtetése közben mért szükségletekre legyenek 

valós igények, az ellátotti szám találjon rá a finanszírozási keretekre, legyenek 

egyensúlyban egymással. Ez azt jelenti, hogy kénytelen a tervezési folyamat 

illeszkedni a jogalkotói elképzeléshez, sokszor „üres” szolgáltatások 

megszervezésével is, bár ennek kritikai észrevétele természetesen megfogalmazásra 

került. 

2. Finanszírozás:  
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• a kiegészítő normatíva determináns szerepe vitathatatlan a kistérségi szociális 

feladatellátásban, már a tervezéskor is, mégsem alkalmazkodnak az aktorok a 

legmagasabb támogatásban részesülő többcélúsághoz, 

• a „vegyes” ellátórendszert ma még fenntarthatónak, ugyanakkor a teljes spektrumú 

rendszert bizonytalannak ítélik meg, 

• szektorsemlegességben gondolkodnak, mert ez jelenti a leginkább szükséglet-

orientált és választható feladatellátást, ragaszkodnak a civil szervezetek 

diszkriminációjának megszüntetéséhez, 

• nincs egyetértés a hatékonyság tekintetében, sok kicsi mikro-központ vagy egy 

nagy intézmény gazdaságossága folyamatosan mérlegen áll, de egyik serpenyő sem 

mozdul a holtpontjáról, 

• hihetetlen várakozással tekintenek a 2010-es évre, főként a 2011-es költségvetés 

alakulása miatt, döntésüket már nem odázhatják sokáig, nyilvánvalónak tartják, hogy 

lépni fog a jogalkotó, és nekik is lépniük kell, 

• mert az alkalmazkodás (a relatíve több pénz, vagy a civilség belépése az 

önkormányzatok helyett) és ellenállás (vegyes rendszert fenntartani, amíg lehet) 

lélekállapota rendkívül fárasztó. 

 

3. Törvényi előírásoknak, illetve a feltételeknek való megfelelés:  

• a lakosságszám feltételeknek nehezen felel meg a kistérségi társulás, azokban 

nehézséget a kistelepüléses településszerkezet miatt talál, 

• a feladatok kötelezőségében és választhatóságában azonban még nagyobb akadályt 

látnak az aktorok, olyan szolgáltatásokat is megszerveztek már, amire egyáltalán 

nem volt sem szükséglet, sem igény (nappali ellátás), 

• a legrosszabb forgatókönyv a településszintű feladatellátás lehet, ha a jogalkotó 

nem változtat a hátrányos helyzet, a településszerkezet figyelmen kívül hagyásán. 

 

4. Teljes szolgáltatási paletta a legújabb szolgáltatásszervezési formával: 

•  megfogalmazták az aktorok a településszerkezet-alapú, differenciált finanszírozás 

(aprófalvas településszerkezet, kihaló falvak, gondozónők és ellátottaik aránya) 

elvárását, számos olyan javaslattal együtt, amely a kistérségi szociális 

szolgáltatástervezés hátterében ma megjelenik, 
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• próbálták a mikro-körzet, mikro-térség, mikro-központ fogalmát meghatározni, 

úgy vélik, hogy a körjegyzőségre telepített szervezési tevékenység lenne a 

legcélravezetőbb,  

• hovatovább javaslatuk a szakmai feladatokat kontrolláló társulás és helyben, a 

körjegyzőségben résztvevő települések által kezelt pénz kompetencia-megosztását, 

• cél a teljes alapszolgáltatási paletta kiépítése, bár aggodalmuk itt is óriási a 

meglévő alapszolgáltatások fenntarthatóságával kapcsolatban, 

• abban az esetben, ha nem maradnak szinten a 2009-ben meghatározott, 2010-re 

érvényes normatívák, és lépnie kell a „vegyes” rendszerről az aktoroknak, sem 

nem vállalnák a többcélúságot – ebben ma sincs egyetértés (…ábra)  -, sem nem 

tudják elképzelni a végletes visszalépést települési szintekre, csak a legvégső 

esetben. 

36. számú ábra: A kistérségi normatíva elosztásának hatásai a Zalaszentgróti kistérség 

példáján 

 
Forrás: saját szerkesztés 
 

Az Őriszentpéteri és Zalaegerszegi kistérségek szolgáltatásszervezést meghatározó 

finanszírozási összefüggéseinek nyomán a 36. számú ábrán a Zalaszentgróti kistérség 

sajátos, helyi válaszát, vagyis a „vegyes rendszert”, és a belőle következő helyzetet láthatjuk. 

Ismét egy újabb, a vizsgált kistérséghez hasonló kistérségi szerveződésekre és szolgáltatási 

rendszerekre általánosítható körforgás. 
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6.4. A Pacsai kistérség 

 

37. számú ábra: A Pacsai kistérség települései és infrastruktúrája 

 

Forrás: www.terport.hu 

 

„A lakosság száma 2007. január 1-jén: 10636 fő, a 60 év felettiek száma: 2298 fő. A lakosság 

szociológia megoszlása: 19 % gyermekkorú, 23-24 % nyugdíjaskorú, az aktívkorúak 9-12 %-

a regisztrált munkanélküli, ez a szám eléri a 15 – 17 %-ot is (nem regisztrált, időszakos 

munkavállalók). 19 településből 13 település aprófalvas szerkezetű, népessége folyamatosan 

csökken, a halálozások száma felülmúlja a születésekét, a népesség elvándorlása a 

foglalkoztatottsági lehetőségeken kívül erősen összefügg a települések nyújtotta 

életkörülményekkel, az elmaradt infrastruktúrával, a rossz közlekedési viszonyokkal. A 

hanyatló falusi térségekben az idősek száma folyamatosan emelkedik, ellátásuk, gondozásuk 

nem megoldott, lakosság alapellátása helyben nem biztosított, nincs helyi közigazgatás, nincs 

orvos, gyógyszertár, csak a szomszéd nagyobb településen érhető el, nagyobb város 15-20 

km.-re található.” – olvashatjuk a Közép-Zalai Szociális és Gyermekjóléti Központ szakmai 

programjában (2008:3).  

 

A hátrányos helyzet okai, mutatói, kapcsolatuk a működő és hiányzó 

alapszolgáltatásokkal 
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A megkérdezettek egyöntetű véleménye, hogy a Pacsai kistérség hátrányos helyzetének okai 

összetettek, és az egyes okok egymás hatását erősítik. Az alábbiakban olvashatóak egyenként 

a megfogalmazott hátrányt okozó tényezők, azok kapcsolódásának hatásai a hátrányos 

helyzetre, valamint azok a következtetések, amelyek a szolgáltatástervezési döntéseket 

befolyásolják. A kistérség hátrányos helyzetét tehát a következő – az interjúalanyok által 

leggyakrabban említett - tényezők okozzák: 

 

• a „nagyon kevés” (i) illetve „rendkívül kevés” (i) jelzővel kifejezett munkalehetőség az 

egyes kistelepülések munkaerőpiacán, a „magas” (i) munkanélküliség és ezzel 

párhuzamosan a város „jelentős” (i) elszívó hatása - amennyiben a munkáltatók fizetik 

a lakóhely és a munkahely közötti útiköltséget, 

• ez azonban nem minden ingázó munkaerő esetében van így, a kistelepülések és a 

város/nagyváros közötti távolság alapvetően meghatározza a közlekedéssel 

kapcsolatos kiadások megtérítését, illetve „nagyon sokan” (i) vannak azok, akik éppen 

e kiadás miatt nem tudják vállalni a munkát, s helyben maradva, más lehetőség 

hiányában tartósan munkanélküli létbe kényszerülnek, fokozva a most már 

többgenerációs munkanélküliség arányát, 

• vagy rendkívül alacsony munkabérért, rendkívül bizonytalan és kiszolgáltatott 

körülmények között dolgoznak helyben a mindennapi megélhetésért, 

• a magas munkanélküliség, a rendelkezésre állási támogatásban részesülők növekvő 

száma most már nem csak az alacsony iskolai végzettségűeket érinti, a 

gyermekgondozásból a munka világába visszatérni szándékozó fiatal anyák 

elhelyezkedése szinte lehetetlen, illetve a 45 éven felüli képzett emberek munkaerő-

piaci helyzete is bizonytalanná vált, s velük együtt az elhelyezkedni képtelen 

pályakezdő fiatalok is egyértelműen csökkentik a munkanélküliek átlagéletkorát, 

amely a nyilatkozók szerint már 45 év körül lehet, 

• a kistérség megtartó ereje „nagyon csökken” (i), a munkaszervezet vezetője úgy látja, 

hogy „szellemi kiüresedés folyik a falvakban, ezen települések megújulási képessége a 

szellemi tőke és a humánerőforrások hiánya miatt lehetetlen” (i), pedig a fiatalok 

helyben maradva „el tudnák tartani a térséget” (i), 

• a kistérség tradicionálisan mezőgazdasági munkahelyei „drasztikusan lecsökkentek” 

(i) pedig az itt élő családok munkakultúrája ehhez kapcsolódott a rendszerváltás előtt, 

azt követően azonban az infrastrukturális hiátusok és a képzetlen munkaerő miatt az 
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ipari vállalkozások nem tudnak letelepedni, a foglalkoztatottság alacsony szintjét 

okozva,  

• amivel szorosan összefügg az, hogy „az itt élők leszoktak az önellátásról, hiányzik a 

helyi piac” (i), így a helyi bevételek is, 

• a roma családok jelenléte, és számuk erőteljes növekedése a kistérség egyes 

településein a kirekesztettséget és a gettósodott terek kialakulását jelenti, valamint 

együtt jár a települési önkormányzatok segélyezési feladatainak növekedésével, 

egyúttal a szolgáltatástervezési feladatokra szánható források csökkenésével, 

• az egyedül élő idős emberek száma folyamatosan emelkedik, bár számuk a 

kistérségben az országos átlaghoz hasonló, a hátrányos helyzetnek ez a tényező nem 

feltétlenül ismérve a megkérdezettek egy része szerint, más részük azonban nagyon is 

fontosnak tartja az idősek számának növekedését a kistelepülések 

szolgáltatástervezése és jövője szempontjából is, 

• különösen jellemző a nők, a 70 éven felüliek és az özvegyek magas száma az egyedül 

élők között, ez a szociális szolgáltatástervezés szükségletorientációját tovább kell, 

hogy fokozza, 

• az elöregedő településeken fogy a lélekszám, aminek oka az alacsony születésszám, 

illetve a helyben megélhetési biztonságot nem találó fiatalok elvándorlása a városba, 

de főként a nagyvárosokba, amelynek aránya ugyan időnként növekvő, időnként 

stagnáló, de együtt jár az idős szülők helyben maradásával, a családi támogató háló, a 

gondozói funkció bizonytalanságával, megszűnésével, 

• és azzal a szomorú ténnyel, hogy a fiatal generáció egyre kevésbé érzi feladatának az 

idős szülőkről való gondoskodást, 

• ráadásul ezen tényezők a térség amúgy is alacsony szintű turisztikai vonzerejét tovább 

gyengítik: a helyi erőforrások használhatatlanná válnak, 

• településszerkezetét tekintve a kistérség városhiányosnak mondható, hiszen a központi 

településként ismert Pacsa ugyan városi rangot kapott, de ezen mit sem változtatott 

„falusias jellegű falu” (i) léte, a település nem rendelkezik „még” (i) a kistérségi 

központ és város funkcióival és vonzerejével,  

• egyfajta „térbeli kuriózum” (i) a kistérség földrajzi helyzete: a nagyvárosok a megye 

peremén helyezkednek el, a kistérségi társulás pedig a megye közepén fekszik, a 

többcélú kistérségi társulás elnöke szerint „messze a várostól”, éppen ezért a többcélú 

kistérségi társulás létrejöttének filozófiája a „társulás a kistelepülésekért”, 
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• az aprófalvas településkör a válaszadók mindegyike szerint alapvetően determinálja a 

hátrányos helyzetet, a már említett munkaerő-piaci bizonytalanságok és az önálló 

települési önkormányzati feladatellátás nehézségei, sőt ellehetetlenülése miatt,  

• az intézményfenntartó társulásos kistérségi együttműködés éppen ezért a legkisebb 

településeken is közel azonos ellátási lehetőséget biztosít, ami a hátrányos helyzet 

következményeit némiképp oldani tudja, hovatovább – ahogyan azt a társulás elnöke 

látja: „a legkisebb települések felzárkóztatásának céljával jött létre, s elindított egy 

változást a szociális alapszolgáltatások terén, ismertebbek lettek a szolgáltatások, ami 

magával hozta a szociális ellátórendszer folyamatos, pozitív irányú változását is” (i), 

• ugyanakkor a szociális intézmény vezetője kiemelte a „helyi szolgáltatások hiányát, 

nem csak a szociális, de az egészségügyi, oktatási intézmények vonatkozásában is, a 

közszolgáltatások szinte minden formája távol van a kistelepülésektől, s a nagyon 

rossz közlekedés szinte lehetetlenné teszi az alapvető szolgáltatásokhoz való 

hozzáférést is” (i), 

• az „ördögi kör” (i) - ahogyan többen is fogalmaztak a megkérdezettek közül - 

bezárult, a hátrányos helyzetből fakadó hiányok a kistérség lakosságának napi szintű 

„szenvedését” (i) okozzák. 

 

Az interjúalanyok azon meglátása, hogy az egymáshoz kapcsolódó hátrányos helyzetet okozó 

tényezők egyfajta körforgásban léteznek, erősítik egymást, s fokozzák a kistérség lakói 

életminőségének romlását, egyértelműen kijelenthető. Ez az alaphelyzet fogja majd a szociális 

szükségleteket, azok mérési lehetőségeit és a valós szükségletekre alapozható szociális 

szolgáltatástervezést alapvetően meghatározni – a szóhalmozás ez esetben nem stilisztikai 

gyengeség, hanem szándékos, nyomatékosító célú.  

 

A kistérségek mindegyike, így a hátrányos helyzetű kistérségek is „abból főznek, ami otthon 

megtalálható”, hogy ezzel a triviális hasonlattal éljek. Ami nincs, hiányzik, vagy van, de 

használhatatlan, abból nem lehet fogyaszthatót készíteni. A fokozott hiányállapot állandósuló, 

körforgásszerű értelmezése azt is jelenti, hogy nincs beavatkozási mód, sőt, lehetőség sem 

arra, hogy az ok-okozati kapcsolatokat, a következményeket megváltoztatni tudják a helyben 

élő emberek. Külső támogatás nélkül ez jószerével elképzelhetetlen. Az aprófalvas, 

városhiányos településszerkezetre épülő helyi önkormányzati forráshiányos helyzet, az 

alapvető szolgáltatások hiánya, az infrastruktúra fejletlensége és egyre romló állapota, a helyi 
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munkaerő-piac gyengesége vagy teljes hiánya, a megélhetés bizonytalansága, a gyermekszám 

csökkenése, az elvándorlás, a szellemi kiüresedés, az idős és különösen az egyedül élő, 

idősebb idős emberek számának növekedése kihívás elé állítja a Pacsai kistérség aktorait. A 

38. számú ábrát azért választottam a körforgás ábratípus helyett, mert az egymásból fakadó 

és egyre erősödő következményeket jobban érzékelteti, a növekvő nyíl az összetett 

problémahelyzet fokozott felfutását mutatja, szinte az elviselhetetlen „szenvedés” (i) 

állapotáig. Nem hatásvadászatra, annál inkább a „sorsára hagyott” kistérségben élők jelenének 

és nagyon közeli jövőjének kiemelésére törekedtem – a szociális szolgáltatásszervezést 

alapjaiban determináló sajátosságok megjelenítésével.  

 

38. számú ábra: A „szenvedő” kistérség – a hátrányos helyzet pacsai értelmezése 

 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

  A kihívás óriási, a szociális alapszükségletek kielégítésének, vagyis a helyi szociális 

ellátórendszernek a létrehozását, működtetését és lehetőség szerint a szükségletek 

megváltozására érzékeny szolgáltatások hosszú távú fenntartását várják el az itt élő emberek, 

és képviselőjük, a magyar állam, a szociális jog alkotója a helyi önkormányzatoktól.  

A szociális 

ellátórendszer, mint 
problémamegoldó 

eszköz? 

Társulás a 

kistelepülésekért: 

intézményfenntartás 

és/vagy többcélúság? 
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6.4.1. Dokumentumelemzés: Komlósi Edit (2008): A Közép-Zalai Szociális és 

Gyermekjóléti Központ Szakmai Programja 1-15.o., e hivatkozásra tekintettel a 

továbbiakban oldalszámot nem jelölök. 

 

Szükségletek 

A szakmai program a szükségletekkel illetve a szükségletfelméréssel nem, az 

igényfelméréssel pedig „csak” a kistérségi modellel kapcsolatban foglalkozik, így erről 

érdemben elemző gondolatokat e helyen nem tudok megfogalmazni. 

 

Finanszírozás 

2009 és 2010 viszonylatában megállapítja a szerző, hogy a finanszírozás társulásokat 

ösztönző jellege vitathatatlan, különösen igaz ez a többcélú kistérségi társulásos 

együttműködésekre, hiszen a kiegészítő normatívák összege ezt egyértelműen mutatja. A 

Pacsai kistérség azonban nem választotta ezt a szolgáltatástervezési és szervezési alternatívát, 

a magasabb szakmai színvonal érdekében az intézményfenntartó társuláson (szociális társulás) 

alapuló ellátórendszert tartotta és tartja működtethetőnek. Ez a társulási együttműködés 

ugyanis minden településre eljuttatja a szolgáltatásokat, egységes, „egyforma” szakmai 

minőségi munkát tesz lehetővé. A vizsgált alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés esélye adott, 

a kiegészítő normatíva a személyi és tárgyi feltételek megteremtésében segít, sőt, annak 

bővítését is támogatja, ésszerű gazdálkodás esetén. Pacsa, mint a kistérség gesztor települése 

költségvetésébe beépíti a bevételeket és a kiadásokat, amihez a 19 csatlakozott település 

lakosságszámának arányában járul hozzá. A házi segítségnyújtás ingyenes szolgáltatás, az 

étkeztetés térítési díja a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbsége. 

Inkább tényeket, semmint összefüggéseket tudat az elemzővel a dokumentum, sőt, nagyon 

kevés lehetőséget ad arra, hogy az elemző megtalálja a szerző által fontosnak, vagy éppen 

elhanyagolhatónak vélt tényezőket és azok kapcsolódási pontjait, egymásra való hatását, így a 

leíró stílusú megfogalmazás összegyűjtése maradt feladatom. 

 

A kiegészítő normatívához való hozzájutás feltételeinek való megfelelés 

Az aktorok egyáltalán nem foglalkoztak sem e helyen, sem más tényezők mentén - még 

utalásszerűen sem - a vizsgált két feltételnek való megfelelés tárgyalásával, következésképpen 

elemző gondolataim erről a tényezőről nem születhettek. 
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Az „új modell”-ről – integrált, központosított, komplex szolgáltatási körrel rendelkező 

intézmény intézményegységekkel - alkotott vélemények 

A szakmai program az alábbi „alapelveket” sorakoztatja fel a Pacsai kistérség szociális 

társulási együttműködésére vonatkozóan: 

• komplex szolgáltatási kör kialakítása, 

• az ehhez szükséges feltételek megteremtése, 

• a megelőzést hangsúlyozó szemléletváltás, 

• a kapcsolati rendszerek ápolása és használata a szolgáltatástervezésben, 

• a rászorulók felkutatása, „azaz” igényfelmérés, 

• folyamatos tájékoztató munka, 

• sokszempontú megközelítés, amelynek hatására a megismerés átfogóbb lesz, és 

gyorsabb, adekvátabb megoldásokat lehet találni. 

 

Mindezen alapelvek a jelenleg működő szervezeti formában, az intézményfenntartó társulásos 

szolgáltatástervezési alternatívával a gyakorlatban jól megvalósíthatóak, ami nem készteti az 

aktorokat arra, hogy a kiegészítő normatíva összege által kapható „többcélú többletet” 

igénybe vegyék.  

 

A Közép-Zalai Szociális és Gyermekjóléti Központ önmagát integrált intézményként 

fogalmazza meg, amely különálló szervezeti egységekben, négy önálló szakmai egységgel: 

gyermekvédelmi-, szociális szakmai- (étkeztetés, házi segítségnyújtás) családsegítő- és 

falugondnoki egységekkel látja el a kistérség lakosságát. A szűk terjedelemben, tömören 

megfogalmazott lényeg: az „új modell” 2009-ben és 2010-ben sem lesz választott útja a 

kistérségi szociális feladatellátásnak. 

 

Alternatív helyi szolgáltatástervezési formák 

Az 1998-ban életre hívott Közép-Zalai Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás akkor az 

önkormányzatok ellátási igényeinek és feladatainak közös megvalósítására jött létre. 2007-re 

a közben egyre tornyosuló társadalmi változások (38. számú ábra) a szolgáltatások körének 

kiterjesztését követelték, különösen az aprófalvak által önállóan megszervezhetetlen kötelező 

feladatok, így az étkeztetés és a házi segítségnyújtás esetében. Az első körben 11 település 

által kért fenti két alapszolgáltatás intézményfenntartó társulásban kezdett működni, ekkor 5 

település Pókaszepetkhez csatlakozott, szintén intézményfenntartó társulással. 2008. 
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októberétől a Pacsa és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 3 települése, majd a 

„pókaszepetki” 5 önkormányzat is újabb csatlakozási kérelmet fogalmazott meg. 2009-től a 

többcélú kistérségi társulás 20 települése közül 19 a szociális társulással láttatja el a vizsgált 

két alapszolgáltatást. Nagyon egyszerűen és mégis nagyon nemesen ez a szociális 

szolgáltatástervezési forma „racionalizált szakmai, finanszírozási és együttműködési tervezési 

folyamatot takar”. Nincs tehát más választási „lehetőség” vagy saját alternatíva: a meglévő 

ellátórendszer fenntartható és hosszabb távon is működtethető, ha a jogalkotó a kiegészítő 

normatívák összegeit a 2010-es színvonalon tartja a 2011-es költségvetési törvényben. 

 

6.4.2. A hipotézisekkel kapcsolatban a következő visszacsatolást állapíthatjuk meg a 

vizsgált dokumentum elemzésének reflexiójaként: 

1. Hátrányos helyzetű kistérségekben a szociális alapszolgáltatások megtervezésének 

motivációja elsősorban nem a szociális alapszükségletek kielégítése, hanem a 

kistérségbe érkező többlet normatíva-forrás lehetősége. 

A szakmai program elemzése egyértelműen cáfolta ezt a hipotézist, mert bár 

összefüggésektől és ok-okozati következmények taglalásától mentes, leíró stílusú, de abban 

tárgyilagos és kérlelhetetlen: miért nem szerkezetalakító tényező a finanszírozás 

önmagában – a magasabb szakmai minőség és a szolgáltatásokhoz való hozzáférés az 

alacsonyabb kiegészítő normatívával is biztosítható. Tévúton is járhatunk azonban, ha a 

szükségletek kielégítése és a magasabb szakmai minőség közé egyenlőségjelet teszünk. Nem 

teszem ezt, azt viszont nem tagadhatjuk, hogy a magasabb szakmai minőség egy 

gyűjtőfogalom, amelynek tartalma kistérség, intézmény, és szakember-függő, sajnos. 

Tekintettel arra, hogy igényfelmérésről szól „csak” a dokumentum, szükségletekről és azok 

felméréséről nem, csak addig merészkedek, hogy a hipotézist részben cáfoltnak tekintem. 

 

2. A kiegészítő normatíva feltételeinek – településenként legalább két alapszolgáltatási 

feladat vállalása, és település/lakosságszám arány – különösen nehéz megfelelni. 

Információ-hiány miatt ezen hipotézis vizsgálata eredménytelennek tekinthető. 

 

3. A gyakorlatban azok az alapszolgáltatások szerveződnek meg, amelyek esetében 

megoldható a feltételeknek való megfelelés. 

Ahogyan az előző esetben, úgy itt sem vállalkozhatok „eredmény-hirdetésre”. 
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4. A finanszírozási-rendszer a kistérségi társulások szociális szolgáltatás-tervezési 

munkáját túlalkalmazkodásra vagy sajátos ellenállásra kényszeríti, ennek 

következtében a szolgáltatási rendszerben hiányosságok mutatkoznak. 

Ez a hipotézis első állítását tekintve igazolódott, hiszen a sajátos ellenállás 

megfogalmazódik a választott saját szolgáltatástervezési elképzelés jelenlegi 

fenntarthatóságában, második állítására tekintettel azonban nem nyilatkozhatunk 

egyértelműen pozitívan vagy negatívan – nem derül ki ugyanis a jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtásról, hogy az a mai struktúra működése vagy az igények alacsony szintje, 

esetleg az alacsony finanszírozás miatt nem kezdte meg működését 2009-ben. 

 

5. A szolgáltatás-tervezés normatíván keresztül történő befolyásolása torzítja az 

alapszolgáltatások rendszerét, mert az az alapszolgáltatás kerül megszervezésre, 

amelyre a legtöbb normatíva igényelhető. 

Egyértelmű cáfolatát adta a szakmai program elemzése ennek a hipotézisnek: a rendszer 

nem torzul, és nem feltétlenül motivál a magasabb összegű kiegészítő normatíva a Pacsai 

kistérség szociális szolgáltatásszervezésének alakításában. 

 

6. A finanszírozás meghatározó jellege ellenére a hátrányos helyzetű kistérségi 

társulások a szociális alapszolgáltatások teljes körű megvalósítására törekednek. 

Igazolta az elemzés ezt a hipotézist, amikor a komplex szolgáltatási kör alapelvként való 

megjelenítését kiemelte. 

 

7. A teljes körű alapszolgáltatási rendszer szolgáltatás-szervezési formája ma az 

integrált, komplex szolgáltatási körrel rendelkező, központosított intézményi struktúra 

intézményegységekkel. 

Ez a hipotézis megcáfolódott két oldalról is: nem alternatíva ez a szolgáltatástervezési forma 

a kistérség aktorainak többsége számára, és a jelenlegi rendszer működőképességébe vetett 

szakmai hit nem támogatja az intézményegységek létrehozásának gondolatát annak 

ellenére sem, hogy a pacsai központ kialakulóban van egy ingatlan vétele és felújítása 

formájában. 
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6.4.3. Pacsai szolgáltatási térség szakembereinek véleményei 

1. Szükségletek, mérésük, hasznosításuk, előnyeik és hátrányaik, finanszírozással 

való kapcsolatuk, és az esetleges ellentmondások 

A többcélú kistérségi társulás elnökének nincs információja a szociális szükségletek 

méréséről, azoknak a szociális szolgáltatástervezésben játszott szerepéről. Ezzel szemben a 

Közép-Zalai Szociális és Gyermekjóléti Társulás (továbbiakban szociális társulás), mint 

intézményfenntartó társulás elnöke, a társulás által fenntartott intézmény vezetője és 

munkatársai, valamint a többcélú kistérségi társulás munkaszervezetének vezetője egymással 

összhangban nyilatkoztak a szociális szükségletekkel kapcsolatban. Némi információs hiány 

tehát fennáll a kistérség aktorai között, ez valószínűleg a szociális alapszolgáltatások 

fenntartásáról, szervezéséről, működtetéséről és különösen az ezeket megalapozó 

finanszírozásról való eltérő felfogásból fakad (visszautalok itt a kistérségek bemutatásáról 

szóló fejezetre, az ott megfogalmazott nézetkülönbségekre a többcélúságról és 

intézményfenntartó társulásról). 

 

A szociális társulás elnöke szerint azzal, hogy ismertebbek lettek a vizsgált szociális 

alapszolgáltatások,  „…az idős emberek elfogadóbbak lettek”. Ha ugyanis elindulhat egy 

alapszolgáltatás, azaz megszervezhető a kistérségben, az maga után vonja a szükségletek 

mérésének lehetőségét. Tehát az első lépés egy alapszolgáltatás megtervezése és 

megszervezése, majd azt követheti a szükségletek felmérése, amelyek aztán igények 

formájában megfogalmazódnak. Logikai úton, az elmélet által javasolt lépéssor éppen ezzel 

ellentétes, először javasolja a tervezett alapszolgáltatás iránti szükségleteket felmérni, aztán 

erre tervezni a szolgáltatást, és a megszervezett szolgáltatás igénybevételével párhuzamosan 

vizsgálni tovább a szükségleteket, s ennek megfelelően fejleszteni a szolgáltatást. Az 

alapszolgáltatások megismertetésének tehát az a legjobb és a gyakorlatban leginkább működő 

módja, ha már megszervezett alapszolgáltatást ismernek meg a szolgáltatást igénybevevők és 

a potenciális rászorulók. Az alapszolgáltatások megismerésének több útja is van, 

természetesen. Ugyanakkor az idős emberek befogadó és elfogadó képessége speciális: az 

ismerősségen, a szomszédságon, a példákon, de leginkább a bizalmon alapuló döntés a 

jellemző. Hiába mutatják egy idős ember életkörülményei, egészségi és szociális helyzete a 

szükségleteket étkeztetésre, házi segítségnyújtásra vagy jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtásra, igényelni azt csak akkor fogja, ha megismeri, és elfogadja a szolgáltatást 

nyújtókat, a szolgáltatás tartalmát. A szükségletek és az igények csak ebben az esetben 

egyenlítődhetnek ki, predesztinációjuk nem működik a gyakorlatban, egy létező szükséglet 
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(vagy akár egyszerre több) nem fogja automatikusan maga után vonni az annak kielégítésére 

megszervezett szolgáltatás igénybevételét.  

 

A szociális társulás által fenntartott intézmény méri a szükségleteket, legutóbb éppen 

kérdőívekkel, amikor a jelzőrendszeres házi segítségnyújtással kapcsolatban kérdeztek meg 

személyesen minden 60 éven felüli idős embert a társuláshoz csatlakozott településeken, a 

gondozónők segítségével. Elnök úr szerint „… a gondozónők felelőssége elfogadtatni 

magukat az idős emberekkel, és ezzel együtt a szolgáltatás elfogadtatása is az ő feladatuk 

meggyőzéssel, információval, a segítségnyújtás felajánlásával, ami folyamatos 

kapcsolattartást kell, hogy jelentsen a társult településeken élő idős emberekkel.”. Az elnök a 

szükségletek mérésének érzékenységét, semmint hátrányát emelte ki akkor, amikor felvetette, 

hogy az, hogy valójában ki a rászorult és ki tartja annak magát, különös gyakorlati kérdése a 

mindennapi szolgáltatástervezésnek és szolgáltatásszervezésnek. Már ma is vannak a 

rendszernek olyan igénybevevői, akik korábban kerülnek be oda, mint ahogyan az eleddig 

általában megszokott volt, azaz hamarabb válnak a rendszer használóivá. Az új igénybevevők 

általában fiatalabbak, halmozott szükségletekkel érkeznek, és számuk egyre nő az ellátotti 

körben. Ők „…gyorsabban kerülnek be, mint akik már benne vannak”. Az tehát elmondható, 

hogy a finanszírozással szemben a szükségletek, és azok kielégítése határozza meg elsősorban 

a társulás működését, hiszen azokat a szükségleteket is ki kell elégíteni, amelyek adott 

esetben nem finanszírozottak a jogalkotó által. 

 

A többcélú kistérségi társulás munkaszervezetének vezetője a gondozási szükségletet és 

annak vizsgálatát emelte ki a szükségletek mérésével kapcsolatban akkor, amikor 

megállapította, hogy ennek bevezetésével sokan kiesnek a házi segítségnyújtásból. Az 

ellátatlanul maradó idős emberek érdekében a többcélú kistérségi társulás 

közmunkaprogramjába vett fel leendő gondozónőket, biztosított munkaeszközöket és képzést 

számukra, hogy a rendszerből kiesők is hozzáférjenek a szolgáltatáshoz. Ennek a folyamatnak 

része volt, hogy a települések vezetőit személyesen keresték fel és kérdezték meg arról, hogy 

az ott élő munkanélküliek közül ki lenne mobilizálható egy ilyen irányú közmunkaprogramba, 

illetve arról, hogy hányan vannak azok az idős emberek, akik ugyan rászorultak lennének a 

házi segítségnyújtásra, de a szigorú feltételek miatt kiesnek az ellátotti körből. Kettős 

szükségletfelméréssel tehát két célcsoport szükségleteinek kielégítését szolgálta ez a program. 

Megerősítette a vezető asszony, hogy a szociális társulás intézményében dolgozók „profi 

apparátussal rendelkeznek a szükségletek méréséhez, ez rendszeres és fontos tevékenységük”. 
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Egyetértett a szociális társulás elnökével abban, hogy a gondozónőknek is alapvető feladatuk 

a szükségletek érzékelése saját segítő tevékenységük „reklámozásával”, egyértelműen 

hátrányként érzékeli azonban a szükségletek vizsgálatánál, hogy a minél több szükséglet és 

igény „…eltolja az ellátórendszert az idősellátás irányába, például a gyermekjóléti 

ellátórendszer esetleges forráshiányát, működési nehézségeit okozva ezzel”. 

 

Nagykapornak és települései körjegyző asszonya egyértelműen szükségletfelmérésként 

értelmezi a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás megszervezéséhez készített kérdőíves 

megkérdezést, hiszen a pályázat benyújtására csak ezt követően került sor, tehát a kapott 

információk befolyásolták a pályázat megfogalmazását. Mint elmondta azonban: „Jó lenne, 

ha a felmérés eredménye határozná meg a szolgáltatástervezést, de ez nem így van a 

valóságban, a költségvetési lehetőségek, a kiegészítő normatíva igénylésének feltételei a 

meghatározóak!”  

 

Ezzel a megállapítással értett egyet a szociális intézményvezető asszony, aki azt mondta: „A 

finanszírozás és a társulás anyagi helyzete függvényében próbálják a szükségleteket 

kielégíteni.” Érzékelhető a társulás elnökével való egyet nem értés ebben a kérdésben. 

Megjelent azonban az azzal való egyetértés, hogy „másik oldalról indul a szükségletek 

felmérése, először kell kiépíteni az intézményes szolgáltatásokat, aztán mérni a 

szükségleteket.” A szükségletek mérése szakember, idő és pénz függvénye is, a napi munka 

nem teszi lehetővé a tudományos eszközök alkalmazását. Inkább kívülről jönnek a jelzések, 

amelyek először igényként, majd szükségletként lesznek megfogalmazhatóak. Rendkívül 

fontos, a hátrányos helyzetre vonatkozó meglátása volt interjúalanyomnak az, hogy „Nagyon 

nehéz még egy újabb szükséglet felé menni, amikor a meglévőket is éppen, hogy ki lehet 

elégíteni, ez egyértelműen a szükségletek mérésének veszélye!”. Az intézményfenntartó 

társulásos együttműködés ma ugyan egy átmeneti formája a szolgáltatástervezésnek és 

szervezésnek, de a társulás számára mégis a legbiztonságosabbnak vélt szükséglet-kielégítési 

forma, amely lehetőséget ad a magasabb színvonalú szolgáltatásra a 20 érintett településen. 

Olyannyira, hogy egy, a Pacsai kistérségen kívüli kistelepülés, Hahót is csatlakozott a 

szociális társuláshoz saját önkormányzati tőke- és forráshiánya, illetve „kispályázó-

kisálmodó” volta miatt. 

 

A szükségletek mérésének három alternatíváját fogalmazták meg a szociális intézmény 

szakmai és pénzügyi munkatársai – egyetértve több interjúalannyal is: 
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• a gondozónők megkeresik az idős embereket, akik aztán a meglévő tapasztalataik 

(szomszédság) és a kapott információik segítségével informális úton „terjesztik” a 

szolgáltatásokról szerzett tudásaikat, 

• vagy az idős emberek maguk keresik meg a település gondozónőjét, így tájékozódva 

és mérlegelve saját szükségleteiket és igényeiket, 

• valamint legújabban az intézmény által készített kérdőíves megkérdezés, mint a 

szolgáltatástervezés egyik fontos formális módja az, ami a kistérségi mérési 

eszköztárat jelenti. 

 

Megerősítették azt a véleményt is a munkatársak, hogy pénz, vagyis kiegészítő normatíva 

hiánya vagy annak szűkössége miatt senkit sem küldenek el, tehát egyértelműen a 

szükségletek léte, keletkezése az, ami a szolgáltatástervezést meghatározza. A mérlegelés oka 

nem lehet a pénz, hiszen szociális szolgáltatásokról van szó, amelyek alapvető szükségleteket 

kell, hogy kielégítsenek. Ezért is lehet azt mondani, hogy a Pacsai kistérség szociális 

társulásának településein a szükségletek tudottak, az igények kielégítettek lehetnek. Szakmai 

szempontból új gondolatot is megosztottak velem a válaszadók: „Ma az emberek olyan 

szükségleteket szednek össze életük folyamán, amelyek eleddig nem, vagy nem ilyen 

minőségben és mennyiségben rakódtak egymásra az idős kor eléréséig, mibenlétük és 

halmozódásuk egészen új megvilágításba helyezi a szociális szükségleteket.” Minden 

eddiginél hatványozottabban, gyorsabban és halmozottabban jelennek meg az időskori 

szociális szükségletek mögött a következő tényezők: 

• hátrányos helyzetű kistérség és/vagy elmaradott település, mint lakóhely, annak 

minden, már elemzett körforgásszerű folyamatával, 

• a család támogató és gondozó funkciójának gyengülése, hovatovább megszűnése, 

• a szociális ellátórendszer szervezésének nehézségei, illetve egyenesen hiányai. 

 

Nem abban áll az új megközelítés, ami az egyes tényezők megjelenését vagy hosszabbtávú 

jelenlétét érinti, még csak abban sem, hogy ezek a tényezők összeadódva jószerével a 

vegetáció szintjére kényszerítik a kistérségben élő embereket, hanem abban, hogy nincs 

kitörési pont, mert a hátrányos helyzetű kistérségek színpadán játszó minden szereplő napról 

napra hal meg és születik újjá, s az említett szenvedésük végtelennek, s kilátástalannak tűnik. 

Hogy a szükségletek növekvő köre és száma kielégíthető legyen, a közvetlen segítő 
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kapcsolatban dolgozó szakemberek olyan terheket vállalnak, amelyek előbb vagy utóbb 

végképp felemésztik hivatástudatukat, és a szociális ellátórendszer működésképtelenné válik. 

 

Az,  

• hogy a szükségletek időben és térben is koncentrálódnak,  

• hogy a többcélú kistérségi társulásos együttműködés a szociális területen kívül és az 

intézményfenntartó társulásos együttműködés a szociális szférában egyfajta 

kettősséget mutat,  

• hogy a két önkormányzati együttműködés között nincs átjárhatóság,  

• hogy az együttműködésben vannak nehézségek (információs hiátusok, pénzelosztási 

bizalmatlanságok, politikai színezetű vélemények és ellenvélemények, stb.),  

• hogy a szükségletek megismerése – mérésről ugyanis a hallottak tekintetében nehéz 

lenne egyértelműen beszélni – a személyességen keresztül a helyi kapcsolatok 

működtetését jelenti a valóságban, és formális, szakmai módszere még kidolgozatlan, 

egyértelműen mutatja a kistérség szolgáltatástervezésének bizonytalanságait, átmeneti 

jellegét.  

 

Maguk a nyilatkozók is kifejezték ezt az érzést, s bár a szolgáltatástervezés vizsgált 

szakaszának végső pontja, a döntés arról, hogy milyen formában szervezik meg a szociális 

alapszolgáltatásokat relatíve biztos érvek mentén született. Mégis ott van az átmenetiség, a 

változékonyság, a lehetséges kényszerhelyzetek, amelyek elsősorban a jogalkotó által 

teremtett bizonytalan helyzetet, finanszírozási szempontból követhetetlen és kiszámíthatatlan 

állapotot tükrözik, másrészt a kistérség adottságait és jellemzőit, a belőlük fakadó szükséglet-

értelmezések változékonyságát és a szolgáltatásszervezés alkalmazkodását nehezítik – erről 

szól a 39. számú ábra. 
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39. számú ábra: A szükségletek, mérésük és kielégítésük újfajta értelmezése a pacsai 

szolgáltatásszervezésben 

 

 

             Forrás: saját szerkesztés 

 

2. A kiegészítő normatívához való hozzájutás feltételei, az azoknak való megfelelés 

kérdései, alkalmazkodások a jogszabályi előírásokhoz, kistérségi feladatellátás és 

hozzáférés kérdései, javaslatok a feltételek megváltoztatására 

Tekintettel arra, hogy a kistérség a szociális alapszolgáltatásokat intézményfenntartó 

társulásos együttműködésben működteti, a többcélú kistérségi társulás elnöke nem véletlenül 

nyilatkozta azt, hogy „…semmilyen gondot nem okozott a feltételeknek való megfelelés.”. 

Tudható, hogy nagyon kevés információval rendelkezik a szociális társulásról, viszont azt is, 

hogy a kutatás időpontjában országgyűlési képviselő lévén az önkormányzati bizottság 

tagjaként szakértője a helyi önkormányzati és társulásos intézményfenntartás szabályozásának 
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és polgármesterként gyakorlati megvalósíthatóságának is. Válaszát ugyan nem fejtette ki 

részletesen, de nem tett javaslatot akár a kötelezően felvállalandó feladatok számának, 

körének vagy akár a település/lakosságszám arány megváltoztatására, érvei szerint ezek egy 

19 településes többcélú, és 20 településes intézményfenntartó társulás esetében teljesíthető 

feltételek.  

 

A munkaszervezet vezetője jónak látja az alapszolgáltatásokhoz való hozzáférést, az 

intézményfenntartó társulás jól működik, a feltételeknek meg lehet felelni. Szerinte nem 

torzul az alapszolgáltatási rendszer, mert a megszervezett alapszolgáltatásokra ténylegesen 

szükség van, azaz valós szükségletekre és igényekre alapozva jöttek azok létre, s nincs olyan 

szolgáltatás, amely csak a feltételeknek való megfelelés érdekében, mintegy feleslegesen 

szerveződött volna meg.  

 

Ezt erősítette meg a körjegyző asszony is, aki hozzátette: minden településen biztosított 

legalább három szociális alapszolgáltatás, a hozzáférés így jó, bár az is igaz, hogy „A társulás 

törekszik ellátási területének bővítésére, éppen a lakosságszám-határoknak való megfelelés 

érdekében”.  

 

A szociális intézmény munkatársai is úgy nyilatkoztak: „Aki kéri a szolgáltatást, az hozzá is 

jut.” 

 

Elmondhatjuk tehát, hogy a két feltételnek való megfelelés érdekében1 nem jöttek létre 

„felesleges” szolgáltatások, az alapszolgáltatási kör nem torzult ezáltal. A felvállalt feladatok 

adekvátak voltak a helyi igényekhez és szükségletekhez, a település/lakosságszám aránynak 

megfelelt a kistérségi társulás, és nem okozott ez a szolgáltatástervezés vizsgált szakaszában, 

döntési helyzetben nehézséget. Az, hogy a kistérség azonban törekszik a terület bővítésére – 

Hahót település befogadása -, arra mutat, hogy kistelepülések esetében a fenti %-os arányok 

teljesítése mégsem olyan egyszerű és könnyű, mint ahogyan azt a megkérdezettek többsége 

állította.  

 

                                                 
48 Röviden: legalább három, 2010. január 1.-től legalább kettő alapszolgáltatási feladat felvállalása minden 
csatlakozó település részére, illetve a kistérségi települések 50, és a lakosság 60%-os vagy a települések 60, és a 
lakosság 50%-os arányának biztosítottsága feltétele a kiegészítő normatívához való hozzájutásnak. 
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3. A finanszírozás közvetett és közvetlen hatásai a szolgáltatástervezésre, 

ellenállásos vagy túlalkalmazkodásos magatartás, hiányok az ellátórendszerben 

versus finanszírozás kényszerei, kompromisszumok és jó megoldások 

 

A finanszírozással kapcsolatos véleményekből világosan kiolvasható, érzékeny pontja a 

szolgáltatástervezési folyamat egészének az, hogy a jogalkotó: 

• milyen szervezeti formát - többcélú, intézményfenntartó társulásos vagy civil 

együttműködési,  

• milyen módon - fix, elsődleges, azaz kiegészítő normatívával és másodlagos vagyis 

pályázati finanszírozással,  

• milyen összegben – a normatíva összege támogat. 

 

Megosztott a társulás aktorainak véleménye a többcélúság és intézményfenntartás között, nem 

alakulhatott még ki a teljes bizalom a többcélú szolgáltatástervezésben, illetve személyes és 

politikai döntési tényezők is szerepet játszanak abban, hogy a kistérség szociális 

ellátórendszere milyen szervezeti formában, milyen finanszírozással működik. 

 

Megosztottak a megkérdezettek abban is, hogy a szükségletek vagy a finanszírozás a 

meghatározóbb tényező a helyi szolgáltatástervezésben. A két tábor között a többcélú 

kistérségi társulás munkaszervezet vezetője képez hidat: saját társulása és az 

intézményfenntartó társulás kapcsolatának erősítésére, a szektorsemlegességre törekedve.  

 

Kiemelhetem, és felhívhatom a jogalkotó figyelmét arra, hogy megoldási alternatívaként 

megjelent a differenciáló finanszírozás, amely figyelembe veszi a kistérségek 

településszerkezetét, a házhoz vitt szolgáltatások térségi specialitásának kihívásait – 

települések, ellátottak és ellátók közötti távolságok, közlekedési infrastruktúra -, a hátrányos 

helyzet mellett. Ez az aprófalvak számára is egységes alapnormatívát, de a településméretre és 

települési távolságokra érzékeny, megkülönböztetett kiegészítő többletnormatívát jelentene.  

 

Megfogalmazható a helyi szolgáltatástervezési DNS egyik jellemzője: jelenleg a már 

megalapozott, működésképes és (előlegezzük meg) rövid távon, 1-2 éven belül fenntartható, 

20 településsel működő szociális alapszolgáltatási forma elfogadott, ahol a szakmai tényezők: 

nem feltétlen nagyobb kiegészítő normatíva, szükségletek és igények figyelembevétele, 

legrászorultabbak ellátása a meghatározóak szemben a többcélúság bizonytalannak vélt 
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finanszírozási lehetőségeivel. A kistérség kompromisszumok mentén, de átmenetileg ellenáll 

a jogalkotói ösztönzésnek és kivár: 2010 választóvonal lehet a helyi tervezésben, 2011 lehet, 

hogy a többcélúságot fogja „eredményezni”, azaz a túlalkalmazkodást, ha az 

intézményfenntartás normatívája nagymértékben csökken. 

 

A kérdéscsoportra adott válaszok rövid összefoglalása mellett itt kifejezetten fontosnak tartjuk 

a válaszadók által felvetett kérdések, dilemmák, problémák alapján tézisekké fogalmazott 

kutatási eredmények közlését. A 40. számú számú ábra olyan sajátos helyi 

szolgáltatásszervezési fogalmakat hoz be a tudományos köztudatba, mint a „normatíva 

filozófiája”, az „aktív település, aktív szolgáltatások modellje”, és vele a „passzív települések 

passzív szolgáltatások modellje”, vagy „a folyamatosan elfogyó vidék ördögi köre”,  és az 

„intelligens dózer”.  
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40. számú ábra: A szociális szolgáltatásszervezés pacsai tételei 
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Forrás: saját szerkesztés 

 

A szociális intézmény vezetője a következő meglátásokkal segítette a finanszírozási 

kérdésekben való eligazodást: 

• pozitívum, hogy jelenleg a finanszírozás lehetővé teszi a „ráhagyást” a normatíva éves 

tervezésénél, ami az újonnan jelentkező szükségleteket folyamatosan elláthatóvá teszi, 

akár sürgősséggel is, 

• a pótigénylés év közben rendkívül gyakorlat-centrikus lehetőség, ha a tervezettnél 

több igényt kell kielégíteni, a társulás hitellel való beavatkozását nem teszi 

szükségessé, viszont biztosítja a megfelelő gondozónői létszámot a többletfeladathoz, 

• a pénz „nem olyan” befolyásoló tényező, a szükségletek kielégítése a fontos, 

• most az intézményfenntartó társulás jó és rugalmas mozgásteret ad, rugalmas 

szolgáltatásszervezési forma, mert a már működő ellátórendszer nem cserélhető fel a 

bizonytalanul működtethető többcélú társulási formával, a szakmai szempontoknak 

kell dominálniuk, 

• ráadásul az intézményfenntartó kiegészítő normatíva felhalmozható, ebből a pénzből 

tervez épületet vásárolni és azt felújítani a társulás, egy központi, integrált szolgáltató 

tér kialakításához, amellyel a szociális intézmény munkafeltételei is javíthatóak 

lesznek, 

• a szociális étkeztetéshez kapcsolt közbeszerzési eljárás szabályozása szinte 

ellehetetleníti a helyi konyhák és iskolák fenntartását, ez óriási probléma az alapfokú 
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oktatási rendszer működőképességének tekintetében is, hiszen ha bárki pályázhat, a 

piac működése a nagyobb vállalkozások árait fogja hozni, de minőségében sokszor 

össze sem hasonlítható módon biztosítva a napi egyszeri meleg ételt, és 

megakadályozva az iskolák konyháinak támogatását, ami elviszi a pénzt a 

településekről, 

• a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás pályázati feltételrendszere állandóan változik, a 

korábban pályázók (pl.: Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás) 

könnyebb feltételekkel tudták a szolgáltatást megszervezni, és ez egyenlőtlenséget 

generál a kistérségek között a szolgáltatáshoz való hozzáférés szempontjából,  

• illetve kisebb kistérségek esetében (ilyen a Pacsai is), kis készülékszámmal kalkulálva 

a támogatás ugyan fedezi a készülékek árát, de a kivonulást már nem, a kényszerű cél 

az, hogy növelje a társulás a készülékszámot (azaz generáljon szükségleteket a 

generált igények mögött),  

• két, egymásnak ellentmondó önkormányzati működési habitus biztosan megrajzolható 

a kistérségben, de országos viszonylatban is: az egyik a települési önállóság 

kívánalmának megkövesedett óhaja, a másik az önkormányzatok által is belátott 

költséghatékonytalanság,  

• felvetődik a két alapvető dupladilemma: folytatódhat-e a közeljövőben az állami 

felelősségvállalás határainak tisztázatlansága, vagy átalakítható-e a jelenlegi 

önkormányzati rendszer egy működőképesebb formára? 

 

4. Szolgáltatástervezés és szolgáltatásszervezés, alapszolgáltatások létkérdései vagy 

„csupán” szervezeti kérdései, ösztönzéses kényszerek vagy ösztönzéses 

kompromisszumok, azok rövid és hosszútávú hatásai, a teljes alapszolgáltatási 

kör kialakításának realitása, a szolgáltatástervezési döntés okai és azok indokai 

Értékes jellemzője a kérdéscsoportra adott válaszoknak az, hogy több ismétlés található 

bennük, nyilvánvalóan nem véletlenül. A „szükséglet kontra finanszírozás” párbaj örök-léte, a 

„Kinek és mi a feladata, milyen szinteken?” költői kérdése, vagy a jelenleg működőképes 

ellátórendszer, azaz szolgáltatástervezési forma megőrzésének vágya mind ilyen felkiáltójeles 

válaszcsoportok. Új gondolatok is akadtak bőven:  

• a döntéshozásban és előkészítésben meghatározó személyes hatékonyság kérdése,  

• a szociális feladatellátással összekapcsolt más közszolgáltatások (oktatás, 

egészségügy, lakhatás, stb.) működtetésének óriási dilemmái,  
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• a szociális terület versenyképtelensége és veszélyeztetett léte éppen a kapcsolt 

közszolgáltatásokkal szemben,  

• a szociális szolgáltatástervezés szabályozásainak egymásra hatása 

(szolgáltatástervezési forma és gondozási kapacitás kérdése),  

• az egyszerre alkalmazkodó és egyben ellenálló kistérségi magatartás 2011-től 

várhatóan megváltozó jellege a túlalkalmazkodás irányába,  

• az önkormányzatok hozzájárulás-mentességének erős motivációs „kényszere”, 

• vagy a „jó gyakorlatok” megosztásának egészen életszerű és logikus vágya, szemben a 

kötelezettségekkel terhes „oldd meg magad” szemléletű mindennapok megélésével. 

 

A kistérségre sajátosan jellemző szolgáltatástervezési gondolkodásmódot hűen tükrözi a 

válaszok egyenként is jelentős tartalma, összességében pedig megint megerősíti a kettős 

identitásból származó eltérő vagy más hangsúlyú megközelítéseket. A szolgáltatási hiány 

cáfolása, így a teljes szolgáltatási palettával és a feltételeknek való megfeleléssel való 

összefüggése negligálása azonban sokat mondó tanulsága az elemzésnek, mint ahogyan a 

szociális szolgáltatásszervezés tartalmas definitív megközelítése is:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Fenntarthatóság: 2010-es jogszabályi változások és azok következményei, 

megőrzés vagy fejlesztés, működőképesség vagy képtelenség? 

A szociális ellátórendszer alapszolgáltatásainak mai általános működésére az „… erőszakos 

jogalkotói döntés és szolgáltatásszervezési keretek, a gyakorlati tapasztalatok megkérdezése 

és jogszabályokba illesztése nélküli jogalkotás a jellemző.” – mondta a többcélú kistérség 

társulásának elnöke. Véleménye szerint ennek hátterében három, a szociális 

szolgáltatástervezést és szolgáltatásszervezést eredendően meghatározó jellemző áll: 

 

„ nem más, mint reális igényekre épített, valós, a 

gyakorlatban is működő szolgáltatások életre 

hívása,  amely mögött elvben a 

szükségletorientáció, a gyakorlatban viszont egy 

finanszírozás-centrikus tervezési, és döntési 

folyamat áll.” 
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• a régiós együttélések kényszerűségei, az egyes régiókat alkotó megyék 

kapcsolatnélküliségét figyelmen kívül hagyó, ezáltal üres funkcióktól erős 

kohéziót váró regionális politika, 

• a hagyományokkal rendelkező megyerendszer „szétverése”, ami a megyei szintű 

feladatok és finanszírozás kiüresedésével járt,  

• illetve a „kistérség, mint csodaszer” elmélete, amelynek napjainkban „nincsen 

valós célja, kerete és finanszírozása sem”. 

 

A kistérségi szintű szervezés és feladat-ellátás szabályozásának legégetőbb teendője az, hogy 

„… meg kell találni a valós céljait, azt, hogy mi az az ideológia, ami mentén normálisan 

tudnak működni!”. Tény, hogy egy ponton működőképes lehet a mai rendszer: ez a 

másodlagos munkaerőpiacon létrehozott munkahelyeket jelenti (a szociális területen a 

gondozónői létszám emelkedésével), de ezek nem a produktív munkába fektetett pénzek. A 

közfoglalkoztatás ideiglenes, bizonytalan, és nem produktív, alacsony szintű 

munkatevékenységhez alacsony szintű bért társít. Ez tehát a munkanélküliség csökkentésének 

csak átmeneti tendenciája, nem oldja meg annak alapvető problémáját, a képzetlen, 

készségeiben egyre gyengülő középkorú és a képzett, de munkahelyet nem találó fiatal 

pályakezdő munkaerő produktív foglalkoztatását. A kistérségi társulások, mint azt már 

említettük nem képesek ilyen munkahelyek létrehozására, holott a munkahelyteremtés a 

hátrányos kistérségek felzárkózásának egyik legfontosabb eszköze lenne. Ott, ahol 

„körjegyzőségekre települ” a szociális-, egészségügyi- vagy oktatási rendszer működtetése, az 

jól tud funkcionálni. Három vagy négy település társulása már méretgazdaságos, de a 

nagyobb települési létszám nem hatékony, a kisebb településköri együttműködés pedig 

„irracionális”. Kifejezetten a szociális alapszolgáltatások esetében lehet ez jó megoldás, de 

azok között is differenciálni szükséges a térségi szolgáltatástervezés szabályozásakor: hiszen, 

ami például a házi segítségnyújtás esetében jól működik, az a családsegítésnél már nem. Ez 

egyben felveti a szociális alapszolgáltatások kötelezőségének és tartalmának újabb 

átgondolását is, ami a már régóta vágyott új szociális törvény megalkotását hozhatja. 2010 

mindenképpen az átmenet éve a kistérségi szolgáltatástervezésben és szervezésben, a 

kistérségek várakozása óriási. 

 

A kiegészítő normatíva csökkenő tendenciája (2009-2010 és várhatóan 2011) egyértelműen 

megkérdőjelezi a szociális alapszolgáltatások fenntarthatóságát, a társulásos 

együttműködéseknek valódi szerepkört is kell adni kistérségi szervezési tevékenységek 
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finanszírozás-centrikus szabályozása mellett, sőt, helyett. Ez már a szociális társulás 

elnökének gondolata, amely ezen a ponton találkozik a többcélú társulás elnökének 

meglátásával. Mindkét vezető hangsúlyozza tehát a kistérség szerepének szükségszerű és 

mihamarabbi újragondolását, nem csak a szociális, de az egészségügyi és oktatási rendszer 

területén is. Ehhez a szociális társulás elnöke annyit tett hozzá, hogy „… ellátás ugyan van, 

de annak szintje, az, hogy honnan és hogyan látok el egy feladatot, a legfontosabb tényezője a 

szolgáltatástervezési döntéseknek, és a szolgáltatások hatékony és minőségében megfelelő 

biztosításának.” Több ponton kell - a Pacsai kistérség példáján keresztül – beavatkoznia a 

jogalkotónak a fenti probléma megoldásának érdekében: 

• kell, hogy legyenek kistérségi központok, amelyek nem csak rangjukban, de leginkább 

funkciójukban tudják ellátni a településkör szolgáltatási koordinációját, a valódi 

térségközponti szerepet. Pacsa esetében ez azt jelentené, hogy a városi cím ne 

maradjon üres, képessé kell tenni a települést arra, hogy a lehető legtöbb szolgáltatást 

elérhetővé tegye a kistérségben élő emberek számára. Most Zalaegerszeg, 

Nagykanizsa és Keszthely városok tudják ezt biztosítani, ami a hozzáférés 

egyenlőtlenségét okozza.; 

• az ellátottak számának határait át kell alakítani, aprófalvasra szabni, hiszen a kicsi és 

apró településeken lakó kevesebb lakos kevesebb ellátotti számot is jelenthet, így a 

jogszabályoknak való megfelelés ellehetetlenül; 

• a legkisebb település számára is használható törvénykezésre van szükség, azaz a 

jogszabályokat településszerkezetre érzékenyen célszerű átalakítani. Nonszensz az a 

helyzet, hogy bizonyos (nem csak szociális!) szolgáltatások csak Zalaegerszegen 

érhetőek el, amikor a logikus gondolkodás a bejárható, ismerős és emberléptékű 

szolgáltatástervezést és szervezést jelenti. A centralizálás nem jó irányba vezet, mert 

az növeli a távolságot a szolgáltatás és az azt igénybe venni szándékozó ember között. 

 

Másképp látja a kistérségi szervezési kereteket a többcélú kistérségi társulás 

munkaszervezetének vezetője: úgy véli, hogy a többcélú kistérségi társulás megalakulása 

kifejezetten jó hatással volt az intézményfenntartó társulásra, „generált jó folyamatokat, 

például felrázta az intézményfenntartó társulás szociális szolgáltatásszervezési tevékenységét 

is.”. Térségi viszonylatban is pezsdítően hat a többcélúság: a kultúra vagy a civil szervezetek 

aktivizálódását, eleddig peremhelyzetben lévő településeket hozott közelebb Pacsához. A 

többcélúság helyi filozófiája az, hogy ne legyenek peremterületek, peremtelepülések a 

kistérségben. Az a közigazgatási változás, amely az okmányirodában elintézhető ügyeket 
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érinti kifejezetten jót tett a helyi lakosoknak. A jogi szabályozás jövője – egyben a szociális 

alapszolgáltatások fenntarthatósága – szerinte a többcélú társulásos szociális 

szolgáltatástervezés számának emelkedését hozza majd, mert a jogalkotó ezt a szervezési 

keretet fogja támogatni leginkább. Amíg azonban a kiegészítő normatíva összege elegendő 

ahhoz, hogy a társult településeknek nem kell hozzájárulniuk a szociális 

alapszolgáltatásokhoz, addig működtethető lesz az intézményfenntartó társulás. Amint ezek 

összege egyre inkább széttart majd, azonnal változni fog a helyzet, hiszen a több pénz, az több 

pénz, és a jogszabályoknak minden szolgáltatástervező és szervező igyekszik megfelelni most 

és akkor is. Ha azonban a jogalkotó továbbra is csak az önkormányzati szférát tartja 

fontosnak, és a civil szervezeteket „kifinanszírozza” a rendszerből, az a költségvetési 

ellentmondást csak fokozni fogja: a civil szervezetek többlet erőforrásait mintegy „kidobja” 

az állam, miközben maga óriási és emiatt (is) egyre növekvő finanszírozási nehézséggel küzd. 

 

„Teljes alapszolgáltatási kör kiépítése csak akkor lehetséges a kistérségben, ha állami 

finanszírozás társul hozzá. Minden ettől eltérő helyzetben irreálisnak lehet mondani az 

alapszolgáltatások minél szélesebb körének megszervezését, mert a települési önkormányzati 

gazdálkodás teljesen beszűkültté vált.” – rímel a körjegyző asszony gondolata a 

fenntarthatóság fent tárgyalt kérdésére. A szociális étkeztetést és a házi segítségnyújtást a 

folyamatosan jelenlévő igény generálja, más alapszolgáltatásokat csak akkor hoz létre a 

társulás, amennyiben arra jogszabályi kötelezés van. Ebben az esetben a fenntarthatóság 

fokozott problémát jelent. 

 

A szociális intézmény vezetője akkor látja fenntarthatónak a már működő 

alapszolgáltatásokat, ha 2011-ben visszaáll a 2009-es kiegészítő normatíva összege, vagy 

végső kompromisszumként a 2010-es marad. „Ez a fennmaradás tétje!”. Ha az 

ingatlanvásárlás és felújítás kérdése rendeződik, és a pacsai épület kialakításával egyrészt a 

szociális szakemberek munkafeltételei javulhatnak, illetve sikerül ezt ezzel párhuzamosan 

többfunkciós közösségi térré szervezni, az egyben lehetővé teszi egy integrált, központosított, 

komplex szolgáltatási körrel működő intézmény létrehozását is. Maradhatna az 

intézményfenntartó társulás, ami „össznépi önkormányzati jól járunk helyzetet tart fenn”, 

mindaddig, amíg nem kell hozzájárulni az alapszolgáltatások fenntartásához.” Úgy látja, hogy 

az együttműködést egyértelműen a kiegészítő normatíva összege határozza meg, ha ez 2011-

ben csökken, az együttműködés sérülni fog, hovatovább erős konfliktusok alakulnak majd ki a 

hozzájárulás mértéke körül. Amennyiben a szociális étkeztetés árát nem fedezi a kiegészítő 
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normatíva, az a helyi iskolai konyhák működőképességét, és iskolák létét fogja veszélyeztetni. 

Miért? Mert a fenntarthatóság egyrészt szolgáltatás-függő, másrészt bevétel/kiadás-függő, 

harmadrészt eszközigény-függő is. Ezek természetesen szorosan kapcsolódnak egymáshoz. 

Amint például az egyik legértékesebb eszköz a házi segítségnyújtásban, a gondozónő 

munkafeltételei tovább sérülnek, anyagi megbecsültsége tovább csökken, viszont vállalása 

ezzel párhuzamosan tovább nő, mentális teherbírása lecsökken, és elhagyja a munkahelyet. Ez 

egyértelműen a minőségi munka ellehetetlenülését fogja eredményezni. Rendkívül 

finanszírozás-érzékeny tehát a szociális alapszolgáltatások szervezése, azonnal reagál a 

legkisebb kiegészítő normatíva változásra. 

 

A szociális intézmény munkatársai nem nyilatkoztak a fenntarthatósággal kapcsolatban, így 

összességében a következő kép alakulhat ki bennünk a pacsai szolgáltatásszervezés eme 

tényezőjéről: 

41. számú ábra: A fenntarthatóság akcióterve 

 

 

 

Forrás: saját szerkesztés 
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6. Vélemények az új szolgáltatástervezési modellel kapcsolatban: központosított, 

integrált, komplex szolgáltatási körrel rendelkező intézmény, benne kisebb, a 

kistérségnek megfelelő településszerkezetre reagáló intézményegységekkel, ennek 

feltételei, vagy az ettől eltérő helyi alternatív szolgáltatástervezési elképzelések, és 

jövőkép 

A szociális társulás elnöke „hatalmasnak” látja az új szociális szolgáltatástervezési modellt 

kidolgozó, a térségben azt mintegy példaként megmutató, Őrség-Zalaegerszeg szolgáltatási 

térséghez kapcsolódó TÁMASZ Alapszolgáltatási Központ intézményi struktúráját. Az egy 

„globalizált méret”, amelyhez képest a pacsai, 20 településes társulási kör működése még 

éppen hatékony. Ugyanakkor kimondatlan kérdésként vetette fel azt, hogy: „Mi az a területi 

egység, és mi az a kliensszám, amely még biztonságosan ellátható, és amely a megfelelő 

szolgáltatási színvonalat is biztosítani tudja?”. Ez az a kérdés, amely a vele való 

beszélgetésben többször felmerült, de csak részben tudott megfogalmazódni. Nincs válasz 

erre a kérdésre, mert mindegyik kistérség keresi a jogszabályok és a saját helyzete közötti 

„arany utat”, azt a legköztesebb megoldást, amely a saját területén élő idős emberek igényeire 

és szükségleteire a legalkalmasabb. A Pacsai kistérség többcélú szervezeti formája még új és 

friss, a mellette működő intézményfenntartó társulással való együttműködés még kiforratlan, 

várakozásra van szükség: látni kell, hogy életképes-e? Látni kell, hogy milyen feladatokat 

vállal fel, és azt meg tudja-e oldani, hogy működőképes lesz-e a többcélúság? Amennyiben az 

lesz, akkor és csak akkor „szabad bevinni” a jelenlegi intézményfenntartó társulás 

szolgáltatásait. Ebben szerepet játszik a szociális társulás bizalmatlansága a többcélúsággal 

kapcsolatban: normatíva lehívása, és felhasználása, esetlegesen annak átcsoportosítása, 

költségvetés kontrollja, szolgáltatások bizonytalansága. Azonban már most lehet látni, hogy 

„előbb-utóbb be kell menni többcélú társulásba, mert a politikai és finanszírozási kényszer ezt 

fogja hozni.”, holott annak költséghatékonyságát nem lehet ismerni, arra vonatkozóan 

felmérések még nem készültek. A kérdés mindig az a magyar szociálpolitikai rendszer 

működőképességét illetően, hogy „Ha az intézményfenntartó társulásos együttműködés már 

egyszer létrejött, jelenleg fenntartható, miért kell azt lerombolni?”  

 

A sok pici település által körülvett Pacsa vonzása még nem alakult ki, még nem vált 

térszervező erővé (a szolgáltatásokhoz való hozzáférés a településen még nem biztosított), 

nincs igazi „húzóereje”. Ezen sokat segítene a közösségi tér megszervezése, amely helybe 

hozhatna szolgáltatásokat, vallja a munkaszervezet vezetője. Ha marad a jelenlegi 

finanszírozási irány: nő a többcélúság támogatása és ezzel együtt csökken az 
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intézményfenntartásé, egyértelmű, hogy a szociális alapszolgáltatások bemennek többcélú 

fenntartásba, ez a nagyon közeli jövőkép. Jelenleg a 20 településsel működő 

intézményfenntartó társulás működőképes, bár talán ezt lehetne fokozni azzal, hogy egy-egy 

kisebb települési körben kis centrumokat alakítanak ki. A realitás az, hogy a tervezett 

közösségi tér létrejöjjön, azaz egy központi intézmény kialakulhasson tehát, és majd, ha ez 

lehetséges lesz, körjegyzőségi szinten kisebb alcentrumokkal, többféle szolgáltatási 

funkcióval kimehessen a szolgáltatás az emberekhez. Ez a hátrányos helyzetű kistérségek útja, 

s bár a többcélú kistérségi társulások jogi keretet jelentenek, a szakmai tartalomért a 

megfelelő szakembereknek kell vállalniuk a felelősséget. 

 

Körjegyző asszony szerint a többcélúság remélt cél a szociális alapszolgáltatások 

szervezésének esetében, több pénzzel és a szolgáltatások fejlesztésének lehetőségével. A 

központosított, integrált intézményi struktúra előnye lehet szerinte: a magasabb szakmai 

színvonal, a racionálisabb feladattervezés, az alapszolgáltatások hatóerejének összeadódása, a 

jobb információáramlás, a „komplex problémák komplex megoldásának” elve és gyakorlata. 

Mint megjegyezte azonban: „Ennek feltételei nem adottak a kistérségben, mert hiányzik az a 

szakemberállomány, amelyik képes lenne életre hívni és működtetni egy ilyen intézményt.” 

 

Ha a többcélú szervezeti forma a költségvetési szabadság korlátozásának szimbóluma, akkor 

az intézményfenntartó társulásos szociális szolgáltatástervezési és szervezési forma a 

költségvetési szabadságé, tudtam meg a szociális intézmény vezetőjétől. 2010 azért is lesz 

fordulópont a helyi tervezési folyamatban, mert az év végén körvonalazódik majd, hogy 

maradhat-e az intézmény-fenntartásos együttműködés, vagy sem? Várakozása és reménye 

szerint marad a kiegészítő normatíva összege, legjobb esetben pedig a 2009-es színvonalra 

növekszik vissza, ugyanakkor a kiszivárgott hírek szerint viszont csökkenni fog. Abban az 

esetben sem látja értelmét alcentrumok létrehozásának, ha marad, vagy többcélúvá válik a 

szolgáltatásszervezés, mert a házhoz vitt szolgáltatások esetén egyrészt gazdaságtalan egy-egy 

plusz intézmény fenntartása, másrészt felesleges, mert minden településen elérhető olyan 

szociális szakember, akihez bátran fordulhatnak kérdéseikkel, igényeikkel az emberek. A 

11.000 fős ellátási körzet nem teszi indokolttá az intézményrendszer cizellálását, elegendő 

egy központi intézmény, ahogyan azt a már említett új közösségi térben képzeli el. 

 

Ha a többcélúság nem azt jelentené amit ma, nevezetesen, hogy a meglévő települési 

intézményrendszert fel kell számolni, és teljesen újat kell létrehozni, bizonyára jó alternatívája 
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lenne az intézményfenntartásnak, vagy az önálló települési feladatellátásnak. Jelenleg 

azonban nagyfokú települési lemondásokkal jár együtt, mert feltételei szigorúak, amelyekkel 

lebontatja a régit, azok erőforrásait nem engedi használni. A szolgáltatástervezési döntésnek 

két lényeges jellemző tényezője érhető tetten a kistérségben: 

• az egyik a személyesség, a szakmai képesség a tervezési folyamat koordinálására, 

• a másik a finanszírozás, a kiegészítő normatíva összege. 

 

„Gyakorlatból kiinduló jogszabályalkotásra van szükség, amely differenciált 

gondolkodásmóddal egyaránt figyelembe veszi a területi- (hátrányos helyzet) és települési 

(aprófalvas településszerkezet) sajátosságokat, valamint felülvizsgálja kötelezőség 

szempontjából a szociális alapszolgáltatások megszervezését befolyásoló egyéb 

önkormányzati feladatellátást (főként egészségügy, oktatás), és az egyes szociális 

alapszolgáltatások tartalmát, az ellátandó igénybevevők számával együtt.”- üzeni befejezésül 

a jogalkotónak, mert sokkal bonyolultabb ez a kérdés a csak finanszírozás-szempontú 

szabályozásnál. 

 

A szociális intézmény munkatársai szerint a jelenlegi intézményfenntartó társulás régi és új is 

egyszerre. Nehézsége a 20 település vezetőinek együttműködése, a társulási döntésekhez 

szükség van jelenlétre, ez pedig a döntést igénylő esetek többségében nehézkes. A 20 társult 

település egyik oldalról sok tehát, a másik oldalról azonban éppen hogy biztosítani tudja a 

társulás megélhetését. Ellentétben a többi megkérdezettel a jövő az intézményfenntartó 

társulás fennmaradását jelenti az ő szemszögükből, mert az ahhoz való ragaszkodás és a 

hozzájárulás „hiánya” miatt településvezetői körökben általános – a finanszírozás mai 

helyzete szerint. Fejleszteni esetleg a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás beindulásával lehet 

majd, de ennek sorsa a pályázati rendszerben bizonytalan. Ha azonban a többcélú társulásos 

együttműködés lesz az egyedüli alternatíva, 20 településnek elegendő egy központi intézmény 

- értettek egyet az intézmény vezetőjével -, mert mindenhol elérhető közvetlenül is 

szakember. 

 

Az új szolgáltatástervezési modell tehát csak részben hasznosítható a Pacsai kistérségben, 

mert ugyan a központi, integrált, komplex palettájú intézmény fontos lenne, de nem kell, hogy 

intézményegységek társuljanak hozzá, éppen a „házhoz vitt” szolgáltatási specialitás, illetve a 

méretgazdaságossági szempontok miatt. A jövő kétséges, ez egyöntetű vélemény, ugyanakkor 

saját szolgáltatástervezési alternatívával nem tudtak szolgálni a megkérdezettek, a 
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jogalkotónak tett javaslatokkal azonban megpróbálták befolyásolni a többcélú illetve 

intézményfenntartó tervezési alternatívák működésének szabályozását. 

 

6.4.4. Reflexió a hipotézisekre 

A Pacsai kistérség (szolgáltatási térség) aktoraival készített mélyinterjúk elemzése alapján a 

hipotézisekre vonatkozó reflexió a következő: 

 

1. Hátrányos helyzetű kistérségekben a szociális alapszolgáltatások megtervezésének 

motivációja elsősorban nem a szociális alapszükségletek kielégítése, hanem a 

kistérségbe érkező többlet normatíva-forrás lehetősége. 

Részben igazolódott, a finanszírozás, mint szolgáltatástervezési motiváció megjelenik 

ugyan, és a megkérdezettek egyik fele szerint a kiegészítő normatíva a meghatározó, 

a válaszadók másik fele szerint azonban a szükségletek azok, amelyek determinálják 

a tervezési folyamatot. 

 

2. A kiegészítő normatíva feltételeinek – településenként legalább két alapszolgáltatási 

feladat vállalása, és település/lakosságszám arány – különösen nehéz megfelelni. 

Nem igazolódott, mert a feltételeknek való megfelelés nem jelentetett problémát 

egyik társulási forma megalakulásakor sem. 

 

3. A gyakorlatban azok az alapszolgáltatások szerveződnek meg, amelyek esetében 

megoldható a feltételeknek való megfelelés. 

Nem igazolódott, mert egyrészt a gyakorlatban azok a szolgáltatások jönnek létre, 

amelyekre valós igény van, másrészt nincs „felesleges” vagy „üres” szolgáltatás, 

amely csak a feltételeknek való megfelelés miatt jött volna létre. 

 

4. A finanszírozási-rendszer a kistérségi társulások szociális szolgáltatás-tervezési 

munkáját túlalkalmazkodásra vagy sajátos ellenállásra kényszeríti, ennek 

következtében a szolgáltatási rendszerben hiányosságok mutatkoznak. 

 

Részben igazolódott, mindkét alkalmazkodási forma megjelenik a kistérség 

viselkedésében, jelenleg ellenáll a többcélúságnak, azonban ez valószínűleg átmeneti 

megoldás, és 2011-től túlalkalmazkodni kényszerül hozzá. Ugyanakkor nem okoz az 



250 
 

ellenállás szolgáltatási hiányt, ahogyan várhatóan a többcélúsághoz való 

túlalkalmazkodás sem fog. 

 

5. A szolgáltatás-tervezés normatíván keresztül történő befolyásolása torzítja az 

alapszolgáltatások rendszerét, mert az az alapszolgáltatás kerül megszervezésre, 

amelyre a legtöbb normatíva igényelhető. 

Nem igazolódott, az alapszolgáltatási rendszer nem torzult, éppen azért nem, mert az 

intézményfenntartó társulás igényközpontúan és nem normatíva-központúan 

működik. 

 

6. A finanszírozás meghatározó jellege ellenére a hátrányos helyzetű kistérségi 

társulások a szociális alapszolgáltatások teljes körű megvalósítására törekednek. 

Igazolódott, cél a teljes szolgáltatási paletta kialakítása, a finanszírozás 

meghatározza a „felszínen” a szolgáltatások létét, de a „mélyben” a 

szolgáltatásszervezési formát. Nem elsődlegesen a szolgáltatások léte a kérdés, 

hanem azok szervezési formája, amely befolyásolja a „házhoz vitt” szolgáltatások 

hozzáférését és fenntarthatóságát. 

 

7. A teljes körű alapszolgáltatási rendszer szolgáltatás-szervezési formája ma az 

integrált, komplex szolgáltatási körrel rendelkező, központosított intézményi struktúra 

intézményegységekkel. 

Részben igazolódott, az integrált, komplex szolgáltatási körrel rendelkező, 

központosított intézményi struktúra kialakulóban van a kistérségben, ugyanakkor 

nem látják értelmét intézményegységek létrehozásának, mert a településen elérhetők 

a szakemberek. Nincs konszenzus a körjegyzőségekre telepíthető szervezési 

alternatívában. 

 

6.4.5. A Pacsai kistérség szociális szolgáltatástervezési DNS-e a következő döntési 

tényezők mentén írható le: 

1. Szükségletek: a vizsgált döntés-előkészítési és döntéshozási folyamatban a szociális 

igények és a mögöttük meghúzódó szükségletek mellett… 

 

2. Finanszírozás:  

• …a finanszírozás, a kistérségi/kiegészítő normatíva összege játszik szerepet,  
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• azonban a kistérség sajátos, kettős társulásos működésmódja miatt a finanszírozás 

szerepe sajátos felfogásban értelmeződik: a szociális alapszolgáltatási rendszer 

fenntarthatóságában, de nem a szolgáltatások létében viszont azok szervezési 

formájában,  

• nem feltétlenül ok a többcélú kiegészítő többlet-normatíva arra, hogy a szolgáltatások 

már működő, szakmai szempontból hatásos rendszerét „lerombolják”,  

• ellenállás és kreativitás egyaránt jellemzi a szolgáltatástervezést és szervezést. 

 

3. Törvényi előírásoknak, illetve a feltételeknek való megfelelés: azok az 

alapszolgáltatások szerveződnek meg a gyakorlatban, amelyekre a valóságban 

szükség van, nem alkalmazkodik a kistérség a jogalkotó generálta „felesleges” 

szolgáltatások kiépítéséhez vagy adminisztratív, látszat- fenntartásához, akkor sem, ha 

adott esetben a feladatok felvállalása vagy a lakosságszám/településarány 

feltételrendszere ezt támogatná. 

 

4. Teljes szolgáltatási paletta a legújabb szolgáltatásszervezési formával: 

• hallják az aktorok a településszerkezet differenciáért való kiáltásait, azt meg is 

fogalmazták számos olyan javaslattal együtt, amely a kistérségi szociális 

szolgáltatástervezés hátterében változásért esedezik. Az állami felelősségvállalás, az 

önkormányzati rendszer, a kistérség/megye/régió szerepének, a kötelező 

önkormányzati feladatoknak az átgondolását és újrafogalmazását, a differenciáló 

finanszírozás helyét és szerepét (aprófalvas településszerkezet, szektorsemlegesség, 

gondozónők és ellátottaik aránya), a körjegyzőségre telepíthető rendszer helyi 

alternatíváját, stb., 

• cél a teljes alapszolgáltatási paletta kiépítése.  

• a kistérség településszáma részben indokolja egy központi, integrált szolgáltatást 

nyújtó komplex problémamegoldási szemléletet és eszköztárat használó 

intézmény létrehozását, ugyanakkor nem feltétlenül szükséges emellett a kisebb 

intézményegységekben való gondolkodás, éppen „házhoz vitt” szolgáltatási 

tartalom és a gazdaságtalanság okán, 

• új szolgáltatástervezési alternatíva a körjegyzőségekre telepített feladatellátás, a 

javaslat szerint 3 vagy 4 településes körben, ez emberközeli, gazdaságos formája lenne 

a szolgáltatások megszervezésének. 
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42. számú ábra: A kistérségi normatíva elosztásának hatásai a Pacsai kistérség példáján 

 

 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

 

A szociális szolgáltatásszervezés finanszírozási anomáliáját, vagyis a koncepció és 

stratégiahiányt a 42. számú ábrán a Pacsai kistérség gyakorlatán láthatjuk, ahol megjelenik 

az értekezés modellalkotását közigazgatási szempontból inspiráló körjegyzőségre telepített 

integrált szociális intézmény általánosítható megoldási alternatívája.
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7. Kutatási eredmények, modellalkotás, jövőkép 

A dolgozat célját a következőkben fogalmaztam meg: „(…) szociális szolgáltatástervezési 

stratégiák vizsgálata hátrányos helyzetű kistérségekben, három, tradicionálisan 60 évesnél 

idősebb emberek által használt szociális alapszolgáltatásra: a szociális étkeztetésre, a házi 

segítségnyújtásra és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra vonatkozóan.”. 

 

A vizsgálat tárgyának és céljának középpontjában pedig az állt, hogy megmutassam: „(…) 

mely tényezők és milyen összefüggésben játszanak szerepet a szolgáltatástervezési 

tevékenységben, konkrétan annak döntés-előkészítési folyamatában a három szolgáltatási 

térséget felölelő mintában.”. 

 

A hipotéziseket generáló választott tervezési szempontok: szükségletek (1), finanszírozás (2), 

törvényi előírásoknak való megfelelés (3), teljes szolgáltatási paletta a legújabb 

szolgáltatásszervezési formával (4) és helyi speciális tényezők (5) mögött vizsgálati 

tényezőket, és bennük vizsgálandó kérdéseket fogalmaztam meg részletesen. 

 

A vizsgálat konklúziója várakozásaim szerint az lehetett, „(…) hogy minden kistérségre nem 

lehet egységes szabályozást alkotni, viszont differenciált jogszabályalkotásra lenne szükség a 

hátrányos helyzetű kistérségek esetében. Nem elegendő két: többcélú kistérségi társulásos és 

intézményfenntartói társulásos szolgáltatásszervezési alternatíva a szociális alapszolgáltatások 

tervezéséhez, hanem a hátrányos helyzetre érzékeny, a helyi sajátosságokra és erőforrásokra 

támaszkodó, azokat mobilizáló szolgáltatási formákra van szükség.”. Mind a szakirodalom, 

mind pedig a józanész a fenti végkövetkeztetéseket vetítette elém, amikor a téma 

vizsgálatához hozzáfogtunk. Természetesen ennél mélyebb és konkrétabb „modellalkotásra” 

vágytam, amikor a mélyinterjú kutatás-módszertani jelentőségét kiemeltem, és ugyan nem az 

egyedüli, de a legmeghatározóbb módszerként tekintettem rá.  

 

Szolgáltatástervezési folyamatok döntés-előkészítési munkája olyan különös összefüggések 

megértését és átlátását, koordinatív irányítását követeli meg az aktoroktól, tényezők olyan 

egymásra hatását produkálja, amelyek vizsgálata nélkül a mai gyakorlat „félkarú óriás” 

marad. Hogy végül melyik szolgáltatásszervezési formát választják egy kistérség aktorai, attól 

függ, hogy a jogalkotó által biztosított mozgástér mely pontján kapcsolódnak össze a 

különféle tényezők a „leginkább előnyös” és „legkevésbé hátrányos” pozícióba. Az általam 

vizsgált tényezők köre nyilván nem képviseli a teljes spektrumot, véges listájuk sem állítható 
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fel, éppen az elővételezett kistérségi különbözőségek okán, mégis megragadják a szociális 

alapszolgáltatások működésének legmeghatározóbb területeit. Ragaszkodásom a négy 

felsorolt tényezőhöz nem kizárólagos, de célom és feladatom is az, hogy megtartsam az 

elemzési keretet, azon csak indokolt esetben, a kiválasztott tényezőket érintő újabb 

determináns tényezők jelentkezésekor változtassak. A táblázatos elemzési forma egymás 

mellett láttatja a vizsgált kistérségek aktorainak reflexióit, ami nem jelent összehasonlítást 

még akkor sem, ha tudjuk, hogy hátrányos helyzetű, vagy azzal veszélyeztetett kistérségekről 

van szó. Maximális célom az összevetés, és annak hangsúlyozása, hogy minden kistérség és 

minden település egyedi jellemzőkkel bír, egymással csak nagyon pontosan megrajzolt 

ismérvek alapján összevethetőek. 

 

Nézzük sorban, hogy a négy tényező vizsgálata milyen sajátosságokat és összefüggéseket 

hozott az egyes kistérségek vonatkozásában: 

1. Szükségletek – mérik, vagy nem mérik a valós szükségleteket, használják-e és ha igen, 

hogyan használják fel a szükségletekről való tudásokat (információk, adatok, jelzések, 

informalitás, stb.), a szükségletek megismerése-e a szolgáltatástervezés 

legmeghatározóbb tényezője? 

 

24. számú táblázat: Reflexiók rövid összefoglalása - szükségletek 

Kistérség 
 

Reflexiók rövid összefoglalása 

Pacsai • A szükségletek mérése csak az igényekre megszerveződő 
intézményes ellátás elindulása után következhet.  

• A jogalkotó csak azokat az alapszolgáltatásokat finanszírozza, 
amelyekre valós igény van.  

• Az igény nem más, mint ellátotti szám.  
• Mérik a szükségleteket, de a mérés szakmai színvonala emeléséhez 

szakemberre is szükség lenne. 
• Használják a sokszínű információkat, éves tervezésben 

mindenképpen. 
• A szükségletek és a finanszírozás egyforma súllyal befolyásolják a 

szolgáltatástervezést. 
 

Őriszentpéteri • A szükségletek meghatározóbbak a finanszírozásnál, de először 
intézményt kell létrehozni, aztán lehet szükségleteket felmérni.  

• Szükségleteket mérni a társulásokban dolgozóknak kell, az 
önkormányzat csak segíteni tud ebben. 

• A kistérség települései nem egyformák, bár hasonlóak 
településtípusaikat tekintve, de különbözőek szociális szükségleteik 
tekintetében. 
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• A szükségletfelmérés egyértelműen hat a tervezési és döntés-
előkészítési folyamatra is, ahogyan a döntésekre is. 

Zalaegerszegi • A szükségletek a finanszírozás mögé kényszerülnek, mert először 
kell intézményt létrehozni, csak azután lehet szükségleteket 
mérni.  

• A kistérség mérete távolítja a településeket, azok jellemzőit és a 
szükségleteket is egyedivé teszi. 

• A mérés eredményei egyértelműen befolyásolják a 
szolgáltatástervezést, és a megszülető döntést is. 
 

Zalaszentgróti • A mai jogalkotói elképzelésben a szükségletek másodlagosak az 
igények mögött.  

• Már működő alapszolgáltatásokban lehet csak mérni a 
szükségleteket, az ezekből keletkezett új igényeknek kell 
egyensúlyban lenniük a finanszírozási kerettel.  

• Az illeszkedés kényszerű, sokszor „üres szolgáltatások” árán 
valósul meg. 

• Nem egyformák a települések, szociális szükségletek terén sem 
lehetnek azok. 
 

Forrás: saját rendszerezés 

 

Egyértelmű konklúzióm, hogy a szociális szolgáltatástervezés döntés-előkészítést érintő 

folyamatában, a vizsgált hátrányos helyzetű és azzal veszélyeztetett kistérségek esetén a 

szükséglet, mint szervezési tényező az alábbiak szerint játszik szerepet (43. számú ábra): 
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43. számú ábra: A kutatás eredményei – a szükségletek tételei 

 

 

 

Forrás: saját szerkesztés 

1
. 

2
. 

3
. 

4

5
. 

6
. 
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2. Finanszírozás – a jogalkotó szándéka szerint ösztönző, kiegészítő normatíva 

lehetősége, annak mértéke, változásai az éves költségvetési törvényekben, és 

meghatározott szolgáltatásszervezési formát generáló hatása-e a szolgáltatástervezés 

legmeghatározóbb tényezője? 

 

25. számú táblázat: Reflexiók rövid összefoglalása - finanszírozás 

Kistérség Reflexiók rövid összefoglalása 
Pacsai • A kiegészítő normatíva és a szükségletek azonos súllyal esnek latba a 

szolgáltatástervezés folyamatában, a döntésekben is. 
• A kiegészítő normatíva nem az alapszolgáltatások létét, hanem azok 

szervezési formáját határozza meg. 
• A szervezési forma mellett a vizsgált alapszolgáltatások fenntarthatósága az, 

amelyre kifejezett hatása van a kiegészítő normatívának. 
• Az állami támogatások kiszámíthatatlansága, éves szintű vagy gyakoribb 

változtatása folyamatos stressz helyzetet jelent a tervezők számára. 
• Ugyanakkor nem alkalmazkodnak az aktorok a jogalkotó által 

„megkövetelt” romboláshoz, már működő alapszolgáltatásokat nem 
szüntetnek meg és szerveznek át csak a magasabb kiegészítő normatíva 
miatt. 

Őriszentpéteri • A kiegészítő normatíva egyértelműen meghatározza a szociális 
alapszolgáltatások létét is és azok szervezési formáját is. 

• Alapvetően többletforrást jelent a kistérség és települései számára, szerepe 
tehát nem egyszerűen meghatározó, hanem alapvető a szolgáltatások létét 
illetően: ez hoz létre hiányzó alapszolgáltatásokat. 

Zalaegerszegi • A kiegészítő normatíva nem az alapszolgáltatások létére hat elsősorban, 
hanem a szervezési forma megválasztására. 

• Ha a szervezési formák differenciáltak, az aktorok a magasabb összegű 
normatívával járó szervezési formát választják, többletforrásként értelmezve 
és használva azt. 

• A hektikus, összegében és céljaiban is állandóan változó normatíva-összeg 
bizonytalanná, tervezhetetlenné teszi a szervezési folyamatot, ami felerősíti 
a már működő rendszer fokozott védelmét a maga természetességében. 

Zalaszentgróti • Nem kizárólagos, de meghatározó szerepe van a kiegészítő normatívának. 
• A meglévő ellátórendszer normatíva-szempontú átszervezése csak végső 

esetben lehet alternatíva, a „vegyes”, szektorsemlegességet hangsúlyozó 
tervezési folyamathoz ragaszkodnak az aktorok. 

• A követhetetlen jogalkotói célok, amelyek az állandóan változó 
finanszírozás mögött sejlenek fel, hiteltelenné és rendkívül feszültté teszik a 
közvetlen segítő kapcsolatokat, többnyire fokozott várakozással telítik el az 
aktorokat: működő rendszerüket hogyan kellene vagy lehetne a jövő évben 
feladniuk vagy megtartaniuk? 

Forrás: saját rendszerezés 

 

Egyértelmű konklúzióm, hogy a szociális szolgáltatástervezés döntés-előkészítést érintő 

folyamatában, a vizsgált hátrányos helyzetű és azzal veszélyeztetett kistérségek esetén a kiegészítő 

normatívával „ösztönzött” finanszírozás, mint szervezési tényező az alábbiak szerint játszik szerepet: 
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44. számú ábra: A kutatás eredményei – a finanszírozás tételei 

 

        Forrás: saját szerkesztés 
 

3. Törvényi előírásoknak való megfelelés - feltételek a szolgáltatásszervezésben 

(minimum két szolgáltatás, lakosságszám-településszám arány, és a mögötte húzódó 

települési együttműködések), legkisebb szűk keresztmetszet szerinti megfelelés 

(legkisebb befektetéssel elérhető legnagyobb haszon, minimális szintű megfelelés), 

1
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4
. 
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túlalkalmazkodás vagy ellenállás generálta stratégia-e a legmeghatározóbb tényező a 

szolgáltatástervezésben? Keletkeznek-e azért hiányok az ellátórendszerben, mert 

inadekvát szolgáltatások létrejönnek viszont a valós szükségletekre nem szerveződnek 

megfelelő szolgáltatások? Torzul-e az ellátórendszer a normatíva összegével 

ösztönzött, ugyanakkor helyben nem mindig adekvát szolgáltatások kiépítésével?  

 

26. számú táblázat: Reflexiók rövid összefoglalása-feltételeknek való megfelelés 

Kistérség Reflexiók rövid összefoglalása 
Pacsai • A kistérség aktorai szerint nem okoz nehézséget a kiegészítő 

normatívához való hozzájutás feltételeinek való megfelelés, így az 
sem, hogy azok az alapszolgáltatások működnek, amelyeket ezekhez 
kell igazítani. 

• Ellenállnak az aktorok, nincsenek a jogalkotó által burkoltan beépített 
„üres vagy felesleges” szolgáltatások, így hiányok sem keletkeznek az 
ellátórendszerben. 

• A valós igényekre épülő alapszolgáltatásokat igyekeznek 
megszervezni, nem engedik eltorzulni a rendszert. 

Őriszentpéteri • Az Őrségi települések „kihaló falvai” miatt rendkívül nehéz a 
lakosságszámaránynak megfelelni, a feladatok felvállalásával azonban 
nem kellett megküzdeniük, annyira hiányos volt a szociális 
ellátórendszer. 

• A lakosságszám, mint feltétel nem generalizálható minden kistérségre, 
sőt minden hátrányos helyzetű kistérségre sem, mert a jelenlegi 
helyzet ugyan nem torzítja a rendszert, nincsenek „üres” 
szolgáltatások, de a többletforrás iránti felfokozott igény eltolja a 
szolgáltatástervezési gondolkodást egy bizonyos szervezési forma 
kizárólagos elfogadása felé: a többcélúságnak azonban számos 
hátránya van, önfeladás, önállóság hiánya, saját intézmény hiánya, a 
szolgáltatások házhoz vitelének földrajzi és eszközbeli akadályai, stb. 

• Túlalkalmazkodik a tervezési folyamat a jogalkotóhoz, nem tehet 
mást, de nincsenek hiányok az ellátórendszerben. 

Zalaegerszegi • Nem volt probléma a feltételeknek való megfelelés, sem a 
lakosságszámarányt, sem a felvállalt feladatokat tekintve. 

• Igyekeznek a valós igényeket kiszűrni, s azokat az 
alapszolgáltatásokat megszervezni, amelyeket valóban szükséglet-
alapon használnak a szolgáltatások igénybevevői. 

• Nincsenek „felesleges” alapszolgáltatások, s bár eredménytelennek 
bizonyult a vizsgálat a feltételekre szervezett szolgáltatások 
működtetésével kapcsolatban, inkább alkalmazkodnak az aktorok a 
jogszabályi elvárásokhoz. 

• Nincsenek hiányok az ellátórendszerben, és nem is torzul el a 
rendszer. 

Zalaszentgróti • Mind a lakosságszámarány, mind pedig a feladatok megválasztása 
nehézséget jelentett az aktorok számára. Kifejezetten a 
lakosságszámaránynak való megfelelés okozott gondot, amelyet 
egyértelműen a településszerkezettel magyaráztak a megkérdezettek. 
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• Nem volt egyetértés a feltételek és a nekik megfeleltetett felvállalt 
feladatok ok-okozati összefüggésében, valamint az ellátórendszer 
hiányosságát tekintve sem. A „vegyes” rendszer tagjai, mint aktorok is 
igen vegyesen nyilatkoztak, bár a minőségi feladatellátást 
mindannyian kiemelték. 

• Torzul az ellátórendszer szerintük, bár nem azért, mert szükséges 
szolgáltatások nem jönnek létre, hanem éppen azért, mert 
„feleslegesek” viszont igen (lásd. nappali ellátás). 

Forrás: saját rendszerezés 

 

Egyértelmű konklúzióm, hogy a szociális szolgáltatástervezés döntés-előkészítést érintő 

folyamatában, a vizsgált hátrányos helyzetű és azzal veszélyeztetett kistérségek esetén a 

vizsgált feltételeknek való megfelelés (lakosságszámarány és felvállalt feladatok), mint 

szervezési tényező az alábbiak szerint játszik szerepet: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



261 
 

45. számú ábra: A kutatás eredményei – a feltételek tételei 
 

 
 

Forrás: saját szerkesztés 

 

4. Teljes szolgáltatási paletta a legújabb szolgáltatásszervezési formával – lehet-e ez cél 

a vizsgált hátrányos helyzetű kistérségekben, ha igen, vannak-e helyi minták, vagy 

követendő példa lehet-e az integrált, komplex szolgáltatási körrel rendelkező 
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központosított intézményi szervezeti és működési mód? Vannak-e egyedi, csak adott 

kistérségre jellemző szolgáltatásszervezési alternatívák, illetve látnak-e a helyi 

szakemberek és a szolgáltatás használói a jogalkotó által meghatározott formák mellett 

más lehetőségeket?  

 

27. számú táblázat: Reflexiók rövid összefoglalása – teljes szolgáltatási paletta 

Kistérség Reflexiók rövid összefoglalása 
Pacsai • A vizsgált szociális alapszolgáltatások teljes palettájának kiépítése csak az 

állam és az önkormányzatok feladatainak újrafogalmazásával, a különböző 
önkormányzati szintek szerepének tisztázásával és a településszerkezetre 
érzékeny differenciált finanszírozással valósítható meg. 

• Mindennek ellenére cél a teljes szolgáltatási paletta kialakítása, hiszen a 
szolgáltatást igénybevevők és a rászoruló idős emberek érdekét képviselik az 
aktorok. 

• A megvalósítást a fentieken túl akadályozza a szükségletorientált helyett 
igény-centrikus finanszírozás. 

• A szolgáltatástervezési alternatívák között nem szerepel a térség 
zalaegerszegi, a jogalkotó által „ösztönzött” központosított, integrált, komplex 
szolgáltatási kört felölelő modellje. Nem tartják gazdaságosnak a kistérség 
jelenlegi településszámának (19) tudatában a nagy intézmény több kisebb 
intézményegységgel történő megszervezését. 

• Úgy látják, hogy egy integrált, komplex szolgáltatási kört ellátó intézmény 
kialakítására szükség van, de ez önmagában el tudja juttatni az 
intézményfenntartó társulás településeire a ma működő alapszolgáltatásokat – 
nincs szükség több, kisebb településszámot ellátó és koordináló 
intézményegységre. Ez a mai, körjegyzőséghez nem kapcsolódó rendszer 
átalakításának egyik alternatívája lenne. 

Őriszentpéteri • Az éppen hogy, 2009-ben elinduló alapszolgáltatások megtartása iránti 
aggodalom, a finanszírozás által folyamatosan fenyegetett 
szolgáltatástervezési folyamat az okai a bizonytalan, teljes palettát megcélzó 
elképzeléseknek. 

• Mindemellett az aktorok egyértelműen kifejezték: a teljes paletta kiépítését 
megcélozzák, de ennek sikere, vagy sikertelensége nem a kistérség 
településein áll vagy bukik, a rendkívüli forráshiány helyben már nem 
orvosolható. 

• A „kihaló falvak” számának növekedése önmagában is felveti a 
településszerkezetre differenciált finanszírozás szükségességét, azonban ezt a 
hátrányos helyzetű lét, az önkormányzati forráshiány általánossága, és a 
földrajzi adottságokhoz nem alkalmazkodó infrastrukturális hiányok csak 
tovább fokozzák.  

• A központosított, integrált, komplex szolgáltatási kört felölelő 
szolgáltatásszervezési forma, amely ma a többcélú kistérségi társulásos 
együttműködést feltételezi, elindította a vizsgált alapszolgáltatások egy részét 
az Őrség településein, rövidtávon ez igazán óriási eredmény. Hosszú távon 
azonban nem feltétlenül teremti meg a saját térségi intézmény létrehozását, 
hovatovább több mikro-körzet kialakítását.  

Zalaegerszegi • A hátrányos helyzettel „csak” veszélyeztetett kistérség aktorai könnyebben 
tudták megfogalmazni a teljes alapszolgáltatási paletta kialakításának célját, 
bár ehhez Zalaegerszeg város kivonulása, az Őrség lakosságának ellátási 
felelőssége, vagy a közigazgatási kapcsolatok és alapok hiánya nem járul 
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hozzá. 
• Tekintettel arra, hogy a jogalkotó a többcélú kistérségi társulásos 

együttműködést preferálja, és a meglévő intézményrendszer ennek alapjait 
megteremtette, az aktorok vállalták a hatalmas településszámmal, egy 
központi, integrált, komplex szolgáltatási körrel felálló TÁMASZ 
Alapszolgáltatási Intézmény létrehozását és működtetését. 

• Az hamar kiderült, hogy a 3 intézményegységre mindenképpen szükség van 
ahhoz, hogy a szolgáltatások minden településen hozzáférhetőek legyenek. 

• Ma már látszik, hogy az Őrségnek nyújtott segítség meghozta az eredményt: a 
szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás már minden településen elérhető. 
Egy év távlatának gyakorlati tapasztalata az, hogy a Zalalövői 
intézményegység „távol van” az Őrség falvaitól, az ellátás minősége még nem 
a megcélzott. 

Zalaszentgróti • Az Őrségihez nagyon hasonló, bizonytalan célmegfogalmazást adtak a 
kistérség aktorai, hiszen a „vegyes” rendszer működtetésének önmagában sok 
nehézsége van, s a különböző érdekek mentén, igen eltérő tervezési 
stratégiában gondolkodó aktorok konszenzus-hiánya alapjaiban teszi 
bizonytalanná a teljes paletta kiépítésének realitását. 

• A meglévő, több lábon álló ellátórendszer megtartása vagy a jelenlegi 
struktúrával, az intézményfenntartó társulások fokozott védelmével, vagy 
azok fenntarthatatlansága esetén a kényszerű többcélú együttműködéssel 
képzelhető el, amelyhez „természetesen” szükség lenne egy központi 
intézmény létrehozására, illetve a meglévő zalaszentgróti központ 
átalakítására, ami a 22-es csapdája, hiszen újra kell tervezni és szervezni az 
egész palettát.  

• Alapvetően egyetértettek abban a megkérdezettek: 
• hogy a hátrányos helyzet különös bánásmódot igényel a finanszírozási 

rendszer, különösen a kiegészítő normatíva összegének meghatározásakor,  
• ezzel párhuzamosan differenciálnia kell a jogalkotónak a településszerkezet 

szerint: alacsony lakosságszámú települések együttműködését nem tekintheti 
egyenlőnek a kiegészítő normatívához való hozzájutás esélyének 
szempontjából a több ezres lélekszámmal bíró településekkel szemben, 

• a lakosságszámra, és a társuláshoz csatlakozott települések számára vetített 
feltételrendszer kistelepüléses környezetben oda vezet, hogy a jogalkotó 
szándéka szerint pénzügyi hatékonyságot eredményező település-vezetői 
együttműködés kényszere felülírja a valós igényekre épített szociális 
alapszolgáltatási rendszer gazdaságos működésének lehetőségét. A 
nagyszámú településkör idős lakosságának eltérő szociális szükségletei és 
igényei, a közöttük lévő távolságok legyőzésének akadályai, azaz a 
szolgáltatás „házhoz vitele” erőltetett összefésülésének lesz az ára a gondozási 
tevékenység, azaz a szolgáltatások minőségi és mennyiségi tartalmának 
csökkenése. 

Forrás: saját rendszerezés 

 

Egyértelmű konklúzióm, hogy a szociális szolgáltatástervezés döntés-előkészítést érintő 

folyamatában, a vizsgált hátrányos helyzetű és azzal veszélyeztetett kistérségek esetén a teljes 

szociális alapszolgáltatási paletta kiépítése, és a „központosított, integrált, komplex 

szolgáltatási körrel rendelkező intézmény intézményegységekkel működő” 

szolgáltatásszervezési forma, mint szervezési tényezők az alábbiak szerint játszanak szerepet: 
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46. számú ábra: A kutatás eredményei – a teljes szolgáltatási paletta tételei 
 

 
 

Forrás: saját szerkesztés 

 

5. Helyi speciális jellemzők – vannak-e alternatív szolgáltatásszervezési tényezők, a 

kistérségre sajátosan jellemző tényezőkombinációk és ezek mentén a 

szolgáltatásszervezést átalakító szabályozási javaslatok? 

 

28. számú táblázat: Reflexiók rövid összefoglalása – helyi sajátosságok és javaslatok 

Kistérség Reflexiók rövid összefoglalása 
Pacsai • Az ellátott idős emberekkel tartott folyamatos és rendszeres kapcsolat a 
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gondozónők kompetenciája, ahogyan a szolgáltatások és önmaguk 
elfogadtatása, megismertetése is. A kapcsolatok minőségének 
tervezési hangsúlya (is) van. 

• Közelség a legkisebb települések felzárkóztatásában: az, hogy 
„honnan” és „hogyan” látják el a szolgáltatások igénybevevőit alapvető 
tényezője a tervezésnek, a hozzáférést, a szolgáltatások minőségét ez 
helyezi a középpontba. Rövidtávon cél egy pacsai központú intézmény 
létrehozása, ahogyan azt már említettük, vagyis a lokalitás 
hangsúlyozott tervezési tényező. 

• A szubjektív, személyfüggő döntés-előkészítés helyett a szakmai 
szempontok érvényesítése a döntések befolyásolásában. A csak 
finanszírozás-alapú tervezés helyett a szociális alapszolgáltatások 
szakmaiságának fokozott képviselete a tervezés másik alapja. 

• Képzettség és készségek, vagyis a személyes hatékonyság, a lobby, a 
koordináció, a szociális szolgáltatástervezés és szervezés képességének, 
mint kvázi egy új szakmának az igénye, mint tervezési tényező. 

• Megfogalmazták azt is az aktorok, hogy ha saját javaslatuk lehetne, 
az mindenképpen a körjegyzőségi szintre, tehát 3-4 településre 
telepített szociális intézményrendszer volna, mert ez az a 
méretgazdaságossági határ, ahol a jogalkotó által szorgalmazott 
hatékony szociális feladatellátás megvalósulhat, megmaradhat a kvázi 
települési-településköri önállóság, emellett a szolgáltatások 
emberközelisége is magasabb színvonalon működhetne. 

Őriszentpéteri • Speciális célcsoport, mint speciális szolgáltatástervezési tényező: 
egyedül élő 70-x és 80-x éves idős emberek különös szükségletei, és 
szakmaiság a szükséglet-kielégítésben. 

• Speciális kettősség: családok és idős családtagok kapcsolatának, 
kohéziójának, gondoskodási funkcióinak felelőssége a szociális 
szolgáltatástervezésben. 

• „Haldokló falvak” szolgáltatási kiüresedésének problémái, 
előrevetített veszteségek és mai fenntarthatóság tényezője. 

• Társadalmasított szociális szükségletek és ellátások, mint a tervezés 
garanciális tényezői. 

• Képzettség és készségek, vagyis a személyes hatékonyság, a lobby, a 
koordináció, a szociális szolgáltatástervezés és szervezés 
képességének, mint kvázi egy új szakmának az igénye, mint tervezési 
tényező. 

• Településvezetői attitűdök, amelyek elindították ugyan az 
ellátórendszer működését, de fenntartását nem feltétlenül garantálják. 

• Fizikális szükségletek mellett a mentális szükségletek hangsúlya a 
szolgáltatást igénybevevők körében, a gondozási tartalom feszített 
összeállítása, mint a tervezés egyik sajátos tényezője. 

• A szolgáltatások eszközigényének fókusza: eljuttatható-e a 
megtervezett alapszolgáltatás úttalan utakon? Az infrastruktúra 
állapota, mint másik tervezési tényező. 

• Saját intézmény létrehozásának lehetősége, mint tényező hosszú 
távon. 

• Közszolgáltatásokkal való kapcsolat, „fogyó közoktatás, 
egészségügy – fogyó szociális ellátás?”, tényező a tervezésben. 
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• Önfeladás nélküli szociális feladatellátás: települési hozzájárulás 
„törlése”, mint pénz-tényező a tervezésben. 

• Javaslatuk szerint 22 településre 4 intézményegységgel lenne célszerű 
szociális alapszolgáltatásokat működtetni, ez lenne az a határ, ahol 
gazdaságos, vagy - miután nincs egyértelmű utalás arra, hogy a 
jogalkotó mit tekint hatékonyságnak -, gazdaságosabb feladatellátás 
valósulna meg. 

Zalaegerszegi • A magas településszám korlátainak kalkulációja, esetleges 
forráselvonás megelőzése, mint finanszírozási tényező. 

• Helyben biztosított helyi szakember, helyi munkaerő és távolságok 
áthidalása, mint komplex tényezők. 

• Képzettség és készségek, vagyis a személyes hatékonyság, a lobby, a 
koordináció, a szociális szolgáltatástervezés és szervezés 
képességének, mint kvázi egy új szakmának az igénye, mint tervezési 
tényező. 

• A gondozónők szakmai képzettségének tényezője, mint a vizsgált 
alapszolgáltatások működésének záloga, tükre, leképezője, 
determinánsa. 

• A család szerepvállalásának, gondozási felelősségének kalkulációja, 
mint a tervezés egyik tényezője. 

• Meglévő intézményrendszerek alapjai a tervezésben kialakított 
esetlegesen új struktúrának. 

• Konszenzusra épülő tervezés, döntés-előkészítés, „enélkül nincs 
szociális szolgáltatásszervezés”, tájékoztatás, részvétel, mint tényező. 

• Folyamatos fejlesztés és fejlődés tényezője a szolgáltatások 
összekapcsolásának céljával. 

• Időtényező a tervezésben: megalapozott, alátámasztott, időben 
ráfordított és befektetett energia, hosszú távú szemlélettel. 
Javaslatuk az,  

• hogy alapvető szempont legyen a kistérségek településszerkezete, 
differenciáltan finanszírozza a kiegészítő normatívával a jogalkotó a 
hátrányos és nem hátrányos helyzetű,  

• és az átlagos valamint aprófalvas szerkezetű térségek szociális 
szolgáltatástervezését, 

• egy szolgáltatási területegység szerintük a 10.000 főt jelentse, azaz 5-8 
település együttműködéséhez kötődjön a feladatellátás, 

• a szolgáltatásszervezés szintje a körjegyzőség vagy a járás legyen, 
• a közigazgatási és szolgáltatásszervezési funkciók egy központi 

intézményhez kapcsolódjanak, 
• a „házhoz vitt” szociális alapszolgáltatások a mai 3-nál több 

intézményegységet kívánnak, ha a jogalkotó nem változtat pénzzel 
ösztönző politikáján, a minimális cél a még több intézményegység 
kialakítása kell, hogy legyen. 

Zalaszentgróti • A gyakorlathoz, a szükségletekhez, a szakmához leginkább közeli 
tervezési alternatíva - az életszerűség tényezője. 

• Az intézmények megtartása a fenntartható ellátórendszer alapvető 
tényezője. 

• A szolgáltatások színvonalának eloszlása az igénybevevők körében, a 
lehető legtöbb bevétel tényezője, abból a lehető legmagasabb 



267 
 

színvonalú szolgáltatás biztosítása. 
• A társulásos együttműködéshez csatlakozó települések anyagi helyzete, 

mint tervezési tényező, az önsors-rontás elkerülése, más települések 
sors-rontásának elkerülése. 

• Folyamatos és esetlegesen változó térségi gondolkodás: a térség, a 
kistérség definíciójának aktualizálása, mint tényező a tervezésben. 

• Foglalkoztatás és szociális feladatellátás összekapcsolása, a 
szükségletek kielégítésének kiterjesztése a helyi munkaerőre és az 
idős, rászoruló emberekre, a komplexitás tényezője. 

• A válaszadók nagyobb része által javaslatként a kistelepülések 
számának behatárolása és ezzel egy időben a közigazgatási funkciókkal 
egyeztetett szociális szolgáltatástervezés igénye: a körjegyzőségi 
szintre telepített szociális feladatellátás hangzott el.  

• A 3-4 településre szabott közigazgatási együttműködés jó, a szociális 
alapszolgáltatások küldetését (személyközpontú, magas színvonalú 
ellátás) is segítené, megtartaná a relatív önkormányzati önállóságot, az 
állami támogatások, különösen a kiegészítő normatíva feletti 
rendelkezés kompetenciáját, míg a társulás kompetenciája a szakmai 
felügyelet lehet. 

Forrás: saját rendszerezés 

 

Egyértelmű konklúzióm, hogy a szociális szolgáltatástervezés döntés-előkészítést érintő 

folyamatában, a vizsgált hátrányos helyzetű és azzal veszélyeztetett kistérségek esetén a helyi 

szolgáltatásszervezési tényezők, tényezőkombinációk alapján tett javaslatok az alábbiak 

szerint írhatóak le: 
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47. számú ábra: A kutatás eredményei – az egyes kistérségek helyi sajátosságokból 
kiinduló szociális szolgáltatásszervezés-szabályozás tételei 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Modellalkotás:  

A szociális szolgáltatásszervezés differenciált és rugalmas modellje a Nyugat-dunántúli 

hátrányos helyzetű kistérségek és szolgáltatási térségek számára 

� Szemben a felülről irányított, szinte egyenruhaként kötelezően hordandó 

többcélúsággal,  

� inkább az intézményfenntartó társulásos együttműködés filozófiájával 

rokon,  

3-4 illetve 5-8 település, 
szolgáltatási egység 
10.000 fő 

Körjegyzőségi vagy járási 
szint: a közigazgatási és 
szolgáltatásszervezési 
funkciók egy központi 
intézményben 

Méretgazdaságos, 
hatékony 
feladatellátás 

Kvázi települési-
településköri önállóság – 
pénzfelhasználás helyi 
kompetenciája 

Emberközeli 
szolgáltatások, lokalitás, 
hozzáférés és magasabb 
színvonal 

Mobilizálható 
szolgáltatások 

Településszerkezetre 
differenciált 
finanszírozás: 
aprófalvak 

Hátrányos helyzet és nem 
hátrányos helyzet 
megkülönböztetett 
támogatása 

A társulás szakmai 
kompetenciája 
megmarad 
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� az adott kistérség hátrányos helyzetének, 

� és sajátos településszerkezetének megfelelő kisebb településszámmal 

működő (3-4 vagy 5-8),  

� mikro-körzeti szemlélettel bíró,  

� körjegyzőségi szintre telepített, tehát közigazgatással párhuzamosan 

működő,  

� komplex körű, integrált szolgáltatási körrel rendelkező társulási forma 

nevezhető meg „Nyugat-dunántúli szociális szolgáltatástervezési és 

szervezési modellként”.  

� Ennek alapfeltétele a településszámra, településméretre/lakosságszámra, 

infrastruktúrára, helyi foglalkoztatottságot generáló szakember-

ellátottságra és az ellátottak számára differenciált,  

� emellett kiszámítható, legalább 5 évig változatlan,  

� szektorsemleges finanszírozás,  

� amely lehetővé teszi a minimális, rászorultság elvén meghatározott térítési 

díj,  

� és a helyben szükséges, rugalmasan alakítható gondozónői-gondozotti 

arányszám alkalmazását,  

� a már kiépített intézményrendszerre alapozva. 

 

Az értekezésnek nem volt célja a vizsgált kistérségek mindegyikére egyedi modell 

megalkotása, mert nem mondhatjuk, hogy a Nyugat-dunántúli régió hátrányos helyzetű 

kistérségei önmagukban kívánnák, illetve kívánhatnák meg saját modelljük jogszabály általi 

megfogalmazását. Azt viszont elmondhatjuk, hogy a fent megfogalmazott modell keretet ad a 

jogalkotónak ahhoz, hogy átgondolja a szociális szolgáltatástervezés szabályozását.  

 

Szándékom szerint, a modellalkotás végeztével szeretnék reflektálni a hazai 

szolgáltatásszervezési szakirodalom egyik legjelentősebb gyűjteményes kötetére, amelynek 

címe: Függőben. Közszolgáltatás-szervezés a kistelepülések világában (szerk. Kovács – 

Somlyódyné Pfeil 2008). A kötet tanulmányai a kistelepüléses, aprófalvas településszerkezetű 

terek aktuális kihívásait, a nemzetközi és hazai méretgazdaságossági tapasztalatokat, a 

közigazgatási középszint problematikáját és a kényszer szülte együttműködések kérdéseit 

tárgyalják (Kovács, Lados, Koós, Rácz 2008). Esettanulmányai inkább foglalkoznak a 

közoktatás-szervezés nehézségeivel, de majdnem minden tanulmány reflektál a szociális 
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alapszolgáltatások szervezési anomáliáira is. Azon túl, hogy az esettanulmányok életszerűen 

mutatják be az egyes kistérségek szerveződéseit, együttműködéseiket, szolgáltatásszervezési 

stratégiáikat (Hamar, Somlyódyné Pfeil, Kovács, Rácz 2008), a szerzők kérdésfelvetései, 

vizsgálatai és következtetései igazolják értekezésem mélyfúrásai létjogosultságát, s azt, hogy 

soha nem volt aktuálisabb a közigazgatási-önkormányzati struktúra által meghatározott, 

vidékfejlesztésbe ágyazott, szinte kizárólag gazdasági-finanszírozási alapokra helyezett, 

„egyébként” pedig alapvetően szociálpolitikai eszközökkel megoldható szociális 

szolgáltatásszervezés átfogó felülvizsgálata. Önmagában az, hogy az általam vizsgált 

kistérségek és kutatásuk, s a kutatás eredményei újabb ismereteket adtak ennek a rendkívül 

összetett témának az elemzéséhez és megértéséhez, rendkívül izgalmas tudományos 

tapasztalás volt, ugyanakkor konkrétan a következő szempontok terén gondolkodtatnak 

tovább, jövőképszerűen: 

� hogyan lehet áthidalni a mikrotérségek területi elhelyezkedésének és 

történelmileg kialakult kapcsolatrendszereinek esetleges ellentmondásait, éppen 

együttműködésük szükségessége érdekében (Zongor 2011, Hoffmann 2011)? 

� rendezhető-e a város-falu kapcsolat a különböző városhiányok, városméretek 

tekintetében, szabályozható-e a szinergia vagy sem? 

� mivé lesznek a mai kistérségek a kifejezetten aprófalvas településkörökben, és 

lehet-e szolgáltatási minimumokat meghatározni számukra (Somlyódiné Pfeil 

2008)? 

� és végül milyen átrendeződést generál majd a közigazgatási reform, vagyis a 

járások bevezetése a finanszírozás változatlansága vagy megváltozása esetén 

(Hajdú 2012, Zongor 2012, Szabó 2012, Mező-Dorogi 2012, Hegedűs 2012, Pálné 

Kovács 2012)? 

� vagyis változás vagy fejlődés vár a kistérségekre rövid és hosszú távon egyaránt 

(Farkas 2002)? 

 

8. A disszertáció zárása: az ismeretalkotási folyamat tapasztalatai, dilemmái és 

döntéshelyzetei  

Disszertáció készítése és az ismeretalkotási folyamat (Tomcsányi 2000) 

Tomcsányi Pál kutatásmódszertannal foglalkozó könyve két, számomra44 a tanulási 

folyamatban mindvégig alakuló, és soha véget nem érő üzenetet fogalmazott meg: az egyik a 

                                                 
49 A dolgozat kezdő és végső fejezete az egyes szám első személyű személyességet célozza, szubjektív 
gondolatokat enged meg, és a szerző tanulási folyamatából emel ki részleteket. 
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tudományos fokozatszerzést megalapozó disszertáció sajátosságairól, a másik az 

ismeretelemzés és ismeretalkotás módszereiről szól. 

 

„Ugyanis az a meggyőződésem, hogy az értekezés a tudományos irodalom azon műfaja, ami 

alkotásra késztet, új felismerésekre vezet, és nem csak a már befejezett kutatás eredményét 

publikálja.”(Tomcsányi 2000:11) Mindvégig célom volt a dolgozat stílusának legjobb 

közelítése a tudományosság elvárásaihoz, mégis olyanokká váltak a leírt mondatok, 

amilyeneket saját személyes, szakmai és tudományos ösvényem megengedett. Az ösvényen 

való barangolás mindenki számára egyedi, mások által nem látott és hallott tapasztalatokkal 

terhes, mert mindenkinek saját ösvénye van. Az én saját ösvényem kanyarokkal és 

kereszteződésekkel teli, a helyes irány megválasztását rendkívüli kétkedésekkel nehezítő, 

lassú előrehaladást engedő, vissza-visszafordulni vágyó és mégis akarattal és elszántsággal 

erősítő turista jelekkel ellátott útvonal. Az értekezés elkészítése közben – haladván előre apró 

lépésekkel – azt vettem észre, hogy a tudományosnak szánt gondolatok eredményközpontú 

megfogalmazásán túl szándékom inkább már a témában rejlő új és még újabb felismerések 

kifejezése lett, az új és újabb megismerési lehetőségeknek való engedés: vagyis az alkotás 

újabb útjainak kikövezése. Nem esetlegesség és véletlenek sorozata a részletes mélyinterjú-

elemzés, hanem célja van: olyan felismeréseket eredeztet, amelyek a szociális 

szolgáltatástervezés reflektív professzionalizmusát45 kell, hogy erősítsék, azaz a jogalkotói 

szabályozás tevékenységét befolyásoló, alakító és meghatározó szerepüknek kell lenniük.  

 

Az ismeretelemzés és ismeretalkotás Tomcsányi-féle értelmezése a heurisztika, a kreativitás 

és a problémamegoldó gondolkodás hármasával teljes, ahol a heurisztika az új megtalálásának 

módszertani elősegítését, a tudományos eredmények létrejöttének vizsgálatát jelenti, a 

kreativitásban a „téglafal tetejére felrakható újabb tégla megtalálását” látja, a 

problémamegoldó gondolkodás pedig mindezt gyakorlatközpontúvá teszi. Meggyőződésem, 

hogy csak akkor tudunk új ismeretet alkotni, vagyis még egy téglát a falra felhelyezni, ha a 

legkisebb részletekig megismerjük a valóságot. A kutatási fejezet bősége ennek a hitnek lett 

áldozata. 

 

A tudomány önmagunk megvalósítása? 

                                                 
45 A kifejezést a szociális munka időszerű kihívásainak szótárából kölcsönöztem: jelentése a gondolkodási 
folyamat tudatosságának  
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A kérdésre adható válaszok ott rejtőznek minden tudományos pályát választó 

iskolatársamban, hiszen a kérdés alapgondolata Professzor Rechnitzer Jánostól, a Regionális- 

és Gazdaságtudományi Doktori Iskola vezetőjétől származik. Az első pillanatban azonnal 

igennel válaszoltam rá, aztán ez az önbizalmam sokszor és sokféleképpen gyengült meg, majd 

erősödött ismét. Most azt mondom, hogy igen, a tudomány önmagunk megvalósítása. Csak az 

értelmezi ezt a gondolatot egoizmusnak, aki soha sem, vagy még nem járta végig saját útját a 

tudományos tanösvényen. A maslow-i piramis csúcsára jutni és szolgáltatástervezési modellt 

alkotni úgy, hogy közben az egészen aprócskának tűnő hétköznapok fiziológiás szükségleteit 

kielégítő alapszolgáltatások tervezési filozófiáit és szervezési formáit ismerjük és ismertetjük 

meg a tudomány eszközeivel, majd a problémákra megoldási alternatívát keresünk és talán 

találunk – hihetetlen emberi érzés és tapasztalás, elképzelhetetlen távolságok megélése és 

áthidalása. Csak remélni tudom, hogy nem maradtak rejtettek az alapvető összefüggések a 

tervezési tényezők vizsgálatában. Ha ez így van, az önmegvalósítás útján legalább egyet 

léphettem előre. 

 

Megfelelés vagy bozótharc? Megfelelés és bozótharc! 

Ligeti Györggyel folytatott konzultációm elsősorban a melyinterjúk feldolgozására 

koncentrált, ám a dolgozat megírásához általában is adott kapaszkodókat, amelyeket ma is 

elgondolkodtatónak találok. Ezeket rövid, szándékosan távirati stílusban az alábbiakban 

foglalom össze, mintegy a dolgozat zárásaként: 

 

1. A tanácsot én adom, de az értekezést te írod. 

2. A megfelelni igyekvés egyenlő a tudomány iránti alázattal. 

3. Bozótharcosnak lenni megosztó álláspont. 

4. A megfelelni igyekvés és a bozótharc vállalható együtt is, amennyiben eltalálod 

egyensúlyukat. 

5. Az egységesített dobozokba szuszakolt interjú-esszencia az összehasonlíthatóság 

illúzióját kelti önmagad és az olvasó számára. 

6. Ha hagyod a szereplőidet beszélni, azt reszkírozod, hogy lett légyen bármilyen magas 

színvonalú a szociográfia, a rendszer visszadobja azt azzal, hogy ez nem tudomány. 

7. A disszertáció nem hoz annyi újat, mint amennyi módszertani munka van mögötte. 

(Ligeti 2010) 
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        1. számú melléklet - Interjú-vázlat 

 

 

1. Kérem, foglalja össze röviden a kistérség hátrányos helyzetének legfontosabb okait! 

2. A hátrányos helyzet milyen sajátos következményekkel jár a szociális 

alapszolgáltatások vonatkozásában? 

3. Készül-e szükségletfelmérés a kistérségben az alapszükségletek megismeréséért? Ha 

igen, hogyan, milyen módon? Ha nem, miért nem? 

4. Figyelembe veszik-e a felmért alapszükségleteket a szolgáltatások tervezési és 

szervezési folyamatában? Milyen módon? 

5. Milyen előnyei és hátrányai vannak a szükségletek felmérésének a kistérségi 

alapszolgáltatási rendszer kialakításának vonatkozásában? 

6. A gyakorlatban a felmért szükségletek kielégítése vagy a szolgáltatás-szervezésen 

keresztül elérhető kiegészítő normatíva-forrás, mint relatív többlet-bevétel kap-e 

nagyobb hangsúlyt? Melyek az okai ennek? 

7. Mit gondol, milyen feltételek szükségesek ahhoz, hogy ez az ellentmondásos helyzet 

megváltozzon? 

8. Okoz-e nehézségeket a kiegészítő normatívához való hozzájutás két alapvető 

feltétele - településenként legalább három alapszolgáltatási feladat vállalása, és 

település/lakosságszám arány – a társulás szolgáltatás-szervezési munkájában? Ha 

igen, melyek ezek a nehézségek? 

9. Milyen megoldási alternatívákat lehet találni a gyakorlatban a feltételeknek való 

megfelelésre? 

10. Milyen következményekkel jár a feltételekhez való alkalmazkodás a kistérségi 

feladatellátásban? 

11. És a szolgáltatásokhoz való hozzáférés vonatkozásában? 

12. A feltételek milyen megváltoztatása lehet elfogadható a kistérségi szolgáltatás-

szervezők számára, vannak-e konkrét javaslatai? 

13. Melyek a finanszírozási rendszer közvetett és közvetlen hatásai a szolgáltatás-

szervezési folyamatra? 

14. Lehet-e ebben a folyamatban legalább két alkalmazkodási stratégiát felfedezni: 

túlalkalmazkodik-e vagy ellenáll inkább a társulás? 

15. Milyen következményekkel jár egyik vagy másik stratégia az alapszolgáltatások 

rendszerének kiépítésére? 
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16. Ezek a kényszerek vagy más típusú nehézségek okozzák-e az alapszolgáltatási 

rendszer hiányosságait? 

17. Van-e olyan kompromisszum, amely ezeket a hiányokat megszüntetheti? 

18. Mit gondol arról, hogy a finanszírozás eltorzítja-e az alapszolgáltatások rendszerét 

vagy ez csak a szolgáltatások megszervezésének formáját próbálja befolyásolni, és 

nem a szolgáltatások létét? 

19. Lehet-e jó kompromisszum a normatíva alapszolgáltatási rendszert torzító 

kényszereinek engedni, és azokat a szolgáltatásokat biztosítani, amelyek nagyobb 

összegű normatívával finanszírozhatóak? 

20. Milyen hatásai vannak, vagy lesznek ennek a folyamatnak rövid és hosszú távon? 

21. A társulás szociális szakmai programja arról szól, hogy a cél az alapszolgáltatási 

rendszer minél teljesebb kiépítése. A finanszírozási rendszer nehézségei ellenére is 

reálisnak tartja ezt a célt? Milyen érvei vannak emellett? 

22. Milyen okok mentén dönti el a társulás azt, hogy egy alapszolgáltatást milyen 

formában szervez meg? Melyik ok a döntő ezek közül? Miért az? 

23. A közeljövőben legalább három területen várható változás a finanszírozásban: az 

intézményfenntartó társulások további szervezésének és a civil szervezetekkel való 

ellátási szerződéseknek a megállítása, illetve a többcélú kistérségi társulások 

fenntartói hatáskörének erőteljes támogatása. Hogyan befolyásolja mindez a társulás 

ma működő alapszolgáltatási rendszerének jövőbeni működését? 

24. Milyen eszközökkel, módszerekkel lehet a már működő alapszolgáltatásokat 

megőrizni vagy esetlegesen fejleszteni a változó körülmények között? 

25. Mit gondol az integrált, komplex szolgáltatási körrel rendelkező, központosított 

intézményi struktúráról, mint a szolgáltatás-szervezés új alternatívájáról? Melyek az 

előnyei vagy hátrányai ennek? 

26. Rendelkezésre állnak-e a fenti intézményi struktúra feltételei a kistérségben? Ha 

igen melyek és milyenek azok, ha nem melyek hiányoznak? 

27. Lát-e olyan, az eddig tárgyalt szolgáltatás-szervezési formák mellett más 

alternatívát, amely az alapszolgáltatási rendszerhez való hozzáférés esélyeit 

hatékonyabban növelné? Vázolja annak lényegét röviden! 

28. Milyen jövőképpel jellemezné a társulás lehetőségeit, korlátait és céljait az 

alapszolgáltatások szervezését illetően? 

29. Kérem, hogy egy rövid üzenettel zárjuk az interjút az Ön szerint legfontosabb, 

változásokat generáló gondolat formájában! 



2. számú melléklet - A teljes interjú-alanyi kör a következő volt: 

Interjúk, névsor: 32 interjú, 26 ülésben 
 

Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 

1. Mogyorósi József  - a társulás alelnöke, Bagod polgármestere 

2. Tőke Alajos – a Zala-megyei Gyámhivatal vezetője 

3. Gáspárné Tóth Zsuzsanna – Zalalövő jegyzője 

4. Petőfi Zoltánné – a Pénzügyi Bizottság tagja, Zalaistvánd polgármestere 

5. Tóth András – az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke, Pókaszepetk 

polgármestere 

6. Gáspár Zoltánné - az Egészségügyi és Szociális Bizottság tagja, Nemesapáti 

polgármestere 

7. Szintén László – a társulás munkaszervezetének megbízott vezetője 

8. Bruckner Edina – a zalaistvándi intézményegység vezetője 

9. Györe Edina – a társulás szociális referense, a TÁMASZ ASZI vezetője, a zalalövői 

intézményegység vezetője 

10. Pintér Krisztina – a tófeji intézményegység vezetője 

 

Őrségi Többcélú Kistérségi Társulás 

1. Laczó László – a társulás elnöke, Magyarszombatfa polgármestere 

2. Szabó Perpétua – a társulás munkaszervezetének vezetője 

3. Törökné Gergócs Katalin – a társulás szociális referense 

4. Őr Zoltán – a társulás társelnöke, Őriszentpéter polgármestere 

5. Tolvajné Cseke Katalin – Őriszentpéter szociális előadója 

6. Tóth Jenő – Őriszentpéter aljegyzője 

7. Horváth Lászlóné – Kolping Gondozási Központ jelzőrendszeres alapszolgáltatási 

koordinátora 

 

Zalaszentgróti Többcélú Kistérségi Társulás/ZalA-KAR Térségi Innovációs Társulás  

1. Halek László – a társulás elnökségének tagja, Pakod polgármestere 

2. Guitprechtné Molnár Erzsébet – a társulás munkaszervezetének vezetője 

3. Takács Lászlóné – Türje és települései körjegyzője 

4. Horváth Szabina – Türje igazgatási ügyintézője 

5. Tóth Renáta – a társulás szociális referense 



6. Husz Márta – a Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ vezetője 

7. Laskay Józsefné - a Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ nappali 

ellátásának vezetője 

8. Dr. Baracskay Józsefné – a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezetének megyei 

igazgatója 

 

Pacsai Többcélú Kistérségi Társulás/Közép-Zalai Szociális és Gyermekjóléti Társulás 

1. Vígh László – a többcélú kt elnöke, országgyűlési képviselő 

2. Bóbics József – az intézményfenntartó társulás elnöke 

3. Csikós Andrea Dóra – a többcélú kt munkaszervezetének vezetője 

4. Kövécsné Kozma Györgyi – Nagykapornak és települései körjegyzője 

5. Komlósi Edit – a Szociális és Gyj. Központ vezetője 

6. Ferkócza Józsefné - a Szociális és Gyj. Központ pénzügyi vezetője 

7. Nagyné Herczeg Eszter – szociális alapszolgáltatási felelős, családgondozó asszisztens 
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3. számú melléklet - Üzenetek 

 

A Zalaegerszegi kistérség aktorai 

„A mi társulásunkba (…), úgy gondolom, hogy mi csak az előnyeit láttuk. Bizonyos dolog itt 

nem volt kiépítve: a házi segítségnyújtás, az étkezés meg volt, a jelzőrendszer sem volt, tehát 

úgy gondolom, hogy ez nálunk előny. Az, hogy most a nagyság, az már lehet, hogy egy idő 

után hátrány lesz. (…) Itt már komoly szervezet kell ugye, aki ezt össze tudja fogni, lehet, hogy 

egy kisebb szerencsésebb lenne. Na de, épp a zalai településeket, ha megnézzük, ez 

létszámban nem sok, településszámra igen. Tehát a normatíváknál ezt is figyelembe kellene 

venni. És úgy egyénre, vagy azt mondom, hogy (…) kistérségre, integrált intézményre 

figyelembe kell venni, hogy hányat lát el, igenis milyen távolságon van, és nem csak a főt, 

hanem a településszámot még jobban súlyozva kellene figyelembe venni.” 

(Mogyorósi József, a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás alelnöke, Bagod 

település polgármestere, 2009. december 8.) 

 

„Azt gondolom, hogy az emberek élni akarnak, és igazuk van, hogy élnek a jogszabályok adta 

lehetőséggel, de akkor úgy kell szabályozni, hogy feleljen meg a közösségi érdekeknek.” 

 

„Az a kormányzati politika, amelyik az alföldi óriásfalvak, meg a Fejér-megyei óriásfalvak 

mintájára képzeli el a szolgáltatásszervezést, az nem ismeri a vidéket!” 

 

„A kistérségi normatíva, ha az nem lenne, akkor a kistérségből édes-kevés dolog maradna, 

mivel, hogy a kistérség nem közigazgatási fogalom. Ebben az országban van két nagyon 

divatos dolog, az egyik a kistérség, a másik meg a régió. És ez a kettő nincs bent a Magyar 

Alkotmányban… Egyébként minden rendben van, ezt a kettőt finanszírozza a kormány… Így 

nagyon nehéz a települési önkormányzatoknak számolni ezzel a kérdéssel.” 

 

„Azt gondolom igazából, hogy a többcélú szolgáltatásszervezésnek a kétszereplős, nincs más 

alternatívája. Ez egyszerűen vagy térségi szinten van megszervezve, vagy pedig sehogy sem. 

(…) A korábbi időszakban jellemzőbbek voltak a kisebb társulások, és (…) voltak azok, 

amelyek tulajdonképpen az önkéntesség jeleit viselték magukon. Jellemzően ilyen 

településszervezési társulások voltak, mi ezeket (…) kerestük meg annak idején is, amikor az 

első térségi próbálkozások felvetésében nyújtottunk támogatást, és mondtuk azt, hogy ezek a 

társulások megkaphatják a társulási normatívát. Csak aztán ilyenkor felbuzdul a központi 
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költségvetés, és akkor azt mondja, hogy ő akkor a statisztikai kistérséget fogja finanszírozni. 

És az, hogy most éppen mit hívnak statisztikai kistérségnek Magyarországon, az attól függ, 

hogy aktuálisan milyen a lobbi.” 

 

„Tehát minden esetben fontos dolog az, hogy ennek az üzemmérete mekkora, ennek a szociális 

ellátásnak. (…) Olyan szempontból kell gazdaságosnak lenni, hogy ezekre a szolgáltatásokra 

van közösségi szükséglet. Nyereséges nem lesz. A gazdaságos nem azt jelenti, hogy 

nyereséges, hanem azt, hogy finanszírozható. (…) Tehát, egy csomó ember számára 

foglalkoztatási (…), más emberek számára ellátási lehetőséget biztosít, arról nem is szólva, 

hogy a foglalkoztatónak a vonzásköre meglehetősen nagy. (…) Gondoljon csak bele, egy ilyen 

84 települést ellátó rendszerben a megszervezett szociális étkeztetés, (…) a beszállítók, az 

élelmiszertermelők, a feldolgozók, tehát olyan nagyságrendeket kell megmozgatni, ami már 

nagyon fontos lehet, gazdasági tényezővé válik.” 

 

„A TÁMASZ-t nem ekkorának gondolták, hanem ekkora lett. (…) A kistérségi szintű 

szerveződés akkor lehet jó, ha ez a kistérség nem irreálisan nagy. A Zalaegerszegi kistérség 

irreálisan nagynak volt tekinthető, az akkori 79 településével (a Pacsai kistérség 

településeinek kiválása előtt). A jelenlegi 84 ellátott település kialakulásával, neki 

automatikusan létre kellett hozni azokat a kisebb területi egységeket, amelyekben ezt 

ésszerűen lehet mozgatni. (…) Én azt gondolom, hogy ha majd meg tudnak állapodni az 

önkormányzatokkal, hogy a különösebben nagyon nem kihasznált helyiségeket számba vegyék, 

akkor majd megalakulnak azok a az elérhető közelségben lévő (…) centrumok, ahol ezt lehet 

majd jobban csinálni, és akkor majd egy kicsit könnyebb lesz.” 

 

„Akkor lehet igazából tudni azt, hogy van-e probléma, lázas-e a beteg, ha megmérjük a lázát. 

Az, hogy egy településen igazából mire van szükség, az akkor derül ki, hogy ha szakember 

elvégzi a szükséges felméréseket. Magyarán, amikor először tárja a gyermekjóléti és 

családsegítő szolgálat a beszámolójában a település elé, hogy milyen lesz a település 

demográfiai összetétele 2020-ban, 2030-ban és 2040-ben. Mondjuk a jelenlegi polgármester 

unokájának középkorúvá válására is lehessen tervezni…Attól kezdve el szokott gondolkozni 

ezen egy ellátás szervezéséért felelős önkormányzat. Az a baj, hogy az önkormányzat 

jellemzően egy ciklusra gondolkodik, (…) és ezek nem szociális szolgáltatásfejlesztési 

érdekek, hanem jellemzően településfejlesztési érdekek.” 
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„De amikor azt látja adott esetben mondjuk a kistelepülési lakos, a kistelepülési 

polgármester, hogy tulajdonképpen mellette pörögnek, szerveződnek az események, akkor nem 

nagyon érti, hogy azért kell igazából, hogy azt a normatívát, ami papíron őt illetné meg, ét 

kell adnia valamilyen másik szolgáltatónak, akivel (…) kényszertársulásba van, mert ha nem 

lép be, akkor nem is kapja meg. Ezen a ponton úgy érzi, hogy (…) más fújja a furulyát, és ő 

meg táncol rá. És ezt nem szeretik.” 

 

„Jellemzően, hozzáteszem a falugondnoki szolgáltatáshoz, az étkeztetéshez, a házi 

gondozáshoz nagyon nagyfokú ragaszkodás van, a jelzőrendszeres szolgáltatásokhoz. 

Egyébként nagy fejlesztés is van, uniós pénzzel lesz 800 készülék telepítve, és akkor a tetejébe 

a minisztérium feketével színezgeti a térképet, hogy hol van őszerintük túl sok. Hát, ha majd 

neki is ott kéne lakni Lendvadedesen …?!” 

 

„Nagyon nehéz úgy tervezni a települési önkormányzatok költségvetését, hogy nem tudják, 

hogy adott esetben jövőre az a szolgáltatás, ami most jelenleg eltartja magát, adott esetben 

öneltartóvá válik, marad-e, vagy pedig adott esetben súlyosan támogatandóvá válik?!” 

 

„(…) egy-egy szociális ellátás biztosítása, jól látják a települések, ez akár helyi 

foglalkoztatási program is lehet. Helyi képzési program is lehet, mert emberek képességhez 

fognak hozzájutni, és úgy tudok szolgáltatást javítani, hogy (…) más ember számára 

foglalkoztatást nyújtok, és akkor mindenki jobban jár a területen.” 

 

„Én azt gondolom, hogy a szociális szolgáltatások megszervezésének a megfelelő 

nagyságrendjét kell megtalálni. Tudomásul kell venni, hogy milyen feladatok oldhatók meg 

regionálisan, milyen feladatok oldhatók meg megyei szinten, mi az, amit a kistérségnek, és mi 

az, amit adott esetben egy körjegyzőségnyi településnek kell megoldani.” 

(Tőke Alajos, a Zala-megyei Gyámhivatal vezetője, 2009. december 8.) 

 

„Én valahogy mindig úgy érzem, hogy a gyakorlati szakemberek véleményét tőlünk nem kérik 

ki, az információt. (…) Fönt úgy eldöntik a dolgokat, hogy nem kérdezték meg a gyakorlati 

embereket, akik a szolgáltatást végzik, hogy mennyi időt kell rá fordítani átlagba egy idős 

emberre, vagy bármilyen feladatra. Ha én lennék ott fönt, akkor a gyakorlati dolgokat jobban 

megismerném. Esetleg helyszíni látogatásokkal, hogy látni lehessen azt, hogy abból a 

finanszírozásból hogyan lehet kihozni valamilyen ellátást.” 
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„Tehát meghatározza egy önkormányzatnak a feladatellátását, hogy amire több pénzt kap, 

természetesen azért hozzátéve, hogy nincs az ellátás biztosítva, de azt a formát próbálja úgy 

kialakítani, hogy a többségit megkapja. Ez kompromisszum. Nem szabad ezt negatívumként 

értékelni, mert a létünket meghatározza, de el vannak látva az ellátások, igények, de hozzá 

kell azért ezt kalkulálni és erre kényszeríti maga a jogalkotó, a forrásbiztosító.” 

(Gáspárné Tóth Zsuzsanna, Zalalövő jegyző asszonya, 2009. december 8.) 

 

„Én azt gondolom, és már többször felmerült itt az interjú alatt, hogy én ezt a fajta ide-oda 

kapkodást, nem kapkodást, hanem ide-oda dobáljuk ezeket az embereket, akik ebbe a 

rendszerbe ellátottként, dolgozóként benne vannak. Ezt kellene valahogy, hogy ne minden 

éven mást gondoljanak, hanem próbáljanak egy vezérfonal mellett. Lehet változtatni akkor is, 

csak ezt a fajta, ezt valahogy megszüntetni, hogy állandóan hol erre, hol arra, hol amarra. 

Mindig az éppen aktuális vezető kedve szerint. Ez a kedv szerint, ez nagyon komoly dolog, és 

azért van egy elv, hogy próbálunk így, ha nem is tudunk annyit nyújtani, de kevesebbet igen. A 

bizonytalanságot megszüntetni. Azt hiszem, ez a végszó.” 

(Petőfi Lászlóné, a Pénzügyi Bizottság tagja, Zalaistvánd polgármester asszonya, 2009. december 7.) 

 

„Polgármesterek közül (…) egy része koncentrált a szociális részre. Most mit próbálunk 

ötvözni mivel? Amit elvettek, majd megoldják helyettem. Vannak a fehér foltok, 

településvezetők, akik eddig nem is hallottak ezekről a szolgáltatásokról, és hoznak egy jó 

vagy egy rossz döntést… Közgazdasági végzettségem van, ahhoz, hogy erről tudjak 

nyilatkozni, utána kellett olvasni, járni, tanulmányozni kellett több olyan dolgot, ami 

feljogosított arra, hogy egyáltalán véleményt merjek valamiről mondani. (…) mindenki 

próbáljon úgy érvelni, hogy az adott településnek jó legyen, annak ellenére, hogy ez jobb 

többségi akaratot kényszerít ki, mint mondjuk egy ember. (…) Én azt kérem a polgármester 

kollégáktól, és ez az utolsó üzenetem, hogy mindenki merje elmondani a véleményét arról, 

amit tud, és ha nem tud valamit,akkor próbáljon meg segítséget kérni!” 

(Tóth András, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke, Pókaszepetk polgármestere, 2009. 

december 7.) 

 

„Most érünk el oda, hogy a szakma kerül előtérbe. És hogy a szociális gondozónők végre 

kapnak valakitől információt arról, hogy mit is kell tenniük, mi a feladatuk. Tudnak kérdezni 

valakitől. Nem csak vannak a településen, aztán más feladatokat lát el, és minden a te 
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feladatod, de azért old meg a házi gondozást is. Én itt a szakmát emelném ki, hogy a szakmai 

háttér az, sőt még a képzések, amik bejöttek és amik eddig nem voltak, (…) és amit nagyon-

nagyon jó dolognak tartok.” 

 

„Az emberi lét tiszteletét, megbecsülését és a biztonságérzetét visszaadni az embereknek, ami 

most hiányzik. (…) Én a létbiztonságukat féltem a családoknak, és kimondottan a fiatal 

családoknak. Az időseket is féltem, de náluk látok egy rendszert, de a bajba jutott fiatal 

családoknál nem látom ugyanezt. És üzenem a jogalkotónak, hogy (…) gondoljanak a fiatal 

családokra, ahol gyerekeket nevelnek, én nagyon féltem őket, megmondom őszintén!” 

(Gáspár Zoltánné, az Egészségügyi és Szociális Bizottság tagja, Nemesapáti polgármester asszonya,, 

2009. december 7.) 

 

„A legkisebb az tény, a 17 lakosú Borsfa. Ezek nem olyan nagy különbségek, tehát nincs bent 

megyei jogú város, megyeszékhely a TÁMASZ intézményben, és emiatt a települések 

nagyjából egy szinten vannak finanszírozásban, gondozotti létszámban, nincs 500-as 

gondozotti létszáma egyik településnek sem. És ezért viszonylag könnyen tudtak konszenzusra 

jutni. (…) Onnantól kezdve lenne érdekes, ha visszaállna intézményfinanszírozásra a 

kormányzati törekvés. Onnantól kezdve én azt gondolom, hogy túl nagy ez a TÁMASZ, és 

akkor viszont ez a 3 rész önállóan tudna működni. (…) Zalaistvándnak nem sok köze van 

Őriszentpéterhez, az Őrséghez, ez az én véleményem. Ez együtt túl nagy és 3 részben jobb 

lenne.” 

 

„Ami jó, az a szakmai kontroll, egységet tudunk mindenhol, nagy áttörés volt ott, ahol eddig 

nem volt ellátás. Én úgy gondolom, hogy a kettő ötvözéséből – többcélú kistérségi társulásos 

együttműködés és körjegyzőségi szintű működés – nagyon jó rendszert lehetne kiépíteni, tehát 

egy független szakmai intézmény, illetve normális területi lehatárolás, (…) szerintem nagyon-

nagyon jól lehetne a szakmát is ellátni és a finanszírozás sem látná kárát.” 

(Szintén László, a TkT munkaszervezetének megbízott vezetője, 2009. december 8.) 

 

„(…) ahogy nagyobb igény van a szociális szolgáltatásokra, és egyre kevesebb az állam 

pénze, ez most már elérte azt a határértéket, most már tényleg át kell az egész rendszert 

gondolni azoknak az embereknek, akik erre hivatottak. Mert innentől kezdve, amit te is 

mondtál, a családok szerepét kell megnövelni valamilyen módon. (…) Itt már tűréshatáron 
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vannak mind az önkormányzatok, mind mindenki, (…) ha ez így folytatódik, vonják el a pénzt, 

egyre több az idős, óriási problémák, feszültségek lesznek!” 

(Bruckner Erika, a Zalaistvándi intézményegység vezetője, 2009. december 8.) 

 

„Kiszámítható szolgáltatások biztosítása lenne a legfontosabb, amely a társadalom minden 

tagja számára elérhető és választható – önállóságuk minél magasabb szintű megtartása 

mellett – elsősorban a saját környezetében, vagy ahhoz a legközelebb. Az igénybevevő 

mindenkori szükségleteinek megoldást kínáló szolgáltatások egyes szintjei átjárhatók 

legyenek, és ne okozzák az életminőség romlását.” 

(Törökné Györe Edina, a TÁMASZ ASZI vezetője, 2009. december 9.) 

 

„A szükséglet az egy dolog, az állami normatíva meg egy másik dolog. És a helyi 

szükségletekre reagálni rendkívül nehéz olyan módon, hogy behatárolt köröket támogatnak 

normatív módon. És ez gyakorlatilag akár, bizonyos esetekben lehetetlenné is teheti a 

szükségletekre való reagálást.” 

 

„Mindenképpen társadalmi vitára lenne szükség. (…) Akár egy pályázat kapcsán gondolunk 

bele a társadalmasításba, amikor így kinyomják, hogy társadalmi vita, hozzászólás semmi. Ha 

valaki hozzászól beleírják a jelentésbe, (…) és a szociális szolgáltatásokba ez meg sem 

jelenik. (…) Konferencia van, ott meghallgatod, hogy mi lesz. Ott nincs olyan, hogy te vagy 

x.y. és szólnál, hogy bizony az lenne jó az én térségemben, hogy… és akkor ebből alakulna 

valamilyen interaktív dolog. Nincsen társadalmi konszenzus ebbe sem.” 

 

„(…) a civil szervezetek megölése folyik jelenleg Magyarországon, pontosan a szociális 

szférában. (…) Ellátatlanul vannak emberek… Abszolút ki fog menni a civil a szociális 

szférából!” 

 

„Egységes állami vagy irányító hatósági, egységes szerkezet, egységes dologgá kellene ennek 

válni. Én most nagyon rossz irányát látom ennek, széthullani látom a szociális szférát, mint 

hogy egyesülne.” 

(Pintér Krisztina, a Tófeji intézményegység vezetője, 2009. december 8.) 
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Az Őriszentpéteri kistérség aktorai 
 
 „A finanszírozás a szolgáltatások létét nem fenyegeti, fenyegetheti. A finanszírozás változásai 

a pénzügyi keretek közötti szolgáltatások megszervezésére késztetnek, esetenként 

kényszerítenek.” 

 

„Erősíteni szükséges a személyességet az intézményi személyi állomány és a gondozottak 

között. Ugyanez érvényes a fenntartók és intézmény között. Az egész tevékenységnek 

sugároznia kell az emberközpontúságot, a mindennapi szolgálatok természetességét, mert a 

társulások társadalmi elvárásokat teljesítenek reklámízek nélkül. Az értékmérő a 

szolgáltatások eredményessége, amit a rászorulók reakciója, viszonylagosan nyugodt 

mindennapi élete fejez ki. Az időközben megfogalmazódó, változó igények teljesítése lehessen 

természetes elvárás.” 

(Laczó László, az Őrségi Többcélú Kistérségi Társulás elnöke, 2009. december 8.) 

 

„Közös érdek. Lehet, hogy ez csúnya dolog, de szerintem ez hoz, tehát több forrás. Tehát a 

közös érdek ilyen, közös feladatok vannak, külön nem tudják megoldani, akkor közösen. Több 

forrás van rá, több normatívája van. Azért hozták létre ezeket (értsd. Társulásokat), mert így 

könnyebb működtetni. Ezt központilag találták ki, mikor látták, hogy fogy a pénz, hogy jobban 

lehet ilyen kis egységeket működtetni, mint egészen piciket. És akkor fölismertük, hogy lenne 

közös érdek, meg jobban járunk, jobban meg tudjuk oldani a problémákat, az együttműködés 

jó az ilyen szempontból.” 

 

„Közös érdek, közös feladatmegoldás, és a stratégia úgy lett belőve, hogy mindenkinek 

ugyanazt kell megoldania, ugyanazokat a problémákat. Egy faluval arrébb nem annyival 

másabb a probléma.” 

 

„Az, hogy költséghatékony a szolgáltatás, azt mondja a jogalkotó, hogy persze, álljanak össze 

a települések és azt támogatom nagyobb kiegészítő normatívával, többcélú kistérségi 

társulásos formájában csinálják ezt. De az, hogy helyi szinten, helyi sajátosságok konkrétan 

településre koncentrálva hogy működnek, meg nincsenek meg a feltételek, az egy másik 

olvasata a hatékonyságnak.” 
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„Tényleg az, hogy mindig újat kitalálni. A pályázatoknál is sokszor azt látjuk, hogy végre 

valami kialakult, annak a működtetésének a biztosítása nincs megoldva (…). Ami valamilyen 

szinten azt jelenti, ha valaki bekerül egy rendszerbe (értsd. jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás), (…) ki tudja milyen forrás problémák lesznek, és lehet, hogy nem tudjuk 

fizetni. És ugye hányan jelezték, hogy ez kötelező, meg elvállalták, egy csomó pénzt beleöltek, 

kiépítették és onnantól kezdve, hogy majd aki kimegy érte (értsd. egyedül élő idős ember), 

annak a bérét, járulékait fizetni kell, arra már nincs pénz. Az a legnagyobb pazarlás, ilyenkor 

megszüntetni valamit és sok helyen emiatt nem fog működni.” 

 

„Itt két fél térség ellátottjai vannak, tehát egy (értsd. az egyik az) mikro-körzetnek jó, de így 

(értsd. együtt) egyrészt magasabb normatívát lehet igényelni, nyilván több az alkalmazott, de 

ez teljesen arányosan nő az ellátottakkal, tehát számunkra is olyan távoli, de tudják kezelni.” 

 

„(…) meg ez emberi tényező. Tehát egy olyan ember van, aki átlátja, tudja működtetni, addig 

működik, ha meg nem, akkor nem.” 

 

„Tehát valahogy meg kéne fordítani, hogy ne ez az állandó papír-ország legyünk, hanem a 

tevékenység legyen a fontosabb. Ehhez egy kicsit változni kell. (…) Jobb jogszabályok 

kellenének, a jogászoknak kell szólni, hogy gondoljanak azokra, akik nem egész nap 

jogszabályokkal dolgoznak,hanem mást dolgoznak, munkájuk is van.” 

 

„Lehet, hogy itt álmodozom, mert semmit nem tudunk a jövőnkről, de jó lenne, ha 

kiszámítható lenne. És ha valamit változtatni akarnak, akkor olyan hosszú távra, ne 

novemberben találják ki, hogy januárban más elvárások lesznek, vagy valami.” 

(Szabó Perpétua, az Őrségi Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezetének vezetője, 2009. 

december 8.) 

 

„Én most ezt nem értem, hogy miért kell bántani, ha valami végre elindul és működik, (értsd. 

a 3 vizsgált alapszolgáltatás összekapcsolása) mert én úgy tudom, hogy működött. (…) A 

másik meg a papír, tehát ez abszurd, hogy többet foglalkoznak a papírral, mint az egyéb 

dologgal. (…) Miért kell ezt az állandó havi őrületet csinálni (értsd. a gondozónői 

tevékenység adminisztrációja), ez tényleg abszurd. Valahol valakinek tényleg el kell mondani, 

hogy ettől a szolgáltatás nem lesz jobb, sőt, rengeteg energiát elvon. Átláthatóbb nem lesz, 
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bizalmatlanságot szül. Miért kell odamenni, (…) az idős nem tudja végigolvasni, inkább a 

gondozónőre hagyatkozik.” 

(Törökné Gergócs Katalin, az Őrségi Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezetének szociális 

referense, 2009. december 8.) 

 

„Tehát ez az erőszakossági elven működő szociális segélyezési rendszer, a rászorultsági 

pedig, ebben a TÁMASZ tudna segíteni, mert rálátással bír, személyes kontaktus, személyes 

tapasztalatok révén azokra az emberekre is, akik saját büszkeségük okán például eszükbe sem 

jutna, hogy máshoz, az önkormányzathoz fordulnának segítségért. Tehát talán ez a legjobb 

jótétemény ebben a rendszerben.” 

(Tolvajné Cseke Katalin, Őriszentpéter szociális előadója, 2009. december 9.) 

 

„Nekem abban más a véleményem egyedül, hogy a szociális gondolkodás alapvetően nem 

biztos, hogy intézményhez kötött, szervezeti struktúrához kötött, hanem nagyon-nagyon 

személyfüggő. Egy-egy személynek az empatikus képességéhez. Talán lehet, hogy itt ezzel a 

TÁMASZ ASZK-tal is nem a struktúra okán nagyon jó az együttműködés, hanem amiatt, hogy 

ennek az élén egy olyan ember áll, aki nagyon-nagyon emberközpontú gondolkodású, 

empatikus, jó kapcsolatteremtő készségű, lehet adni a szavára, megbízható. És ő képes kezelni 

ezt a struktúrát is, hogy nem 22 településből áll ez a TÁMASZ, hanem 84 településből. Tehát 

ez nagyon-nagyon személyfüggő és nagyon tudja befolyásolni a hatékonyságot, a működést, 

az emberek jó érzését ezekkel a szolgáltatásokkal kapcsolatban. Ez a leglényegesebb, hogy ott 

van egy Edina, itt pedig van egy Kati.” 

(Őr Zoltán Őriszentpéter polgármestere, 2009. december 9.) 

 

„(…) Én mindig azt gondolom, hogy helyben talán megoldani ezeket a feladatokat vagy 

kistérségi szinten kicsit emberekhez közelibb, mintha egy zalaegerszegi intézmény látja el. 

Tudom, hogy ennek milyen háttere van, meg jelen pillanatban nincs más megoldás. De annak 

idején, régen próbálkoztunk helyben gondozási központtal a 90-es évek elején működött. (…) 

A TÁMASZ-nak ez mindenképpen jó dolog, hogy helyi embereket foglalkoztat. (…) Azon kívül, 

hogy ha ezt majd hosszabb távon, kistérségi szinten remélhetőleg helyi embereknek 

teremtenénk munkalehetőséget is ezzel, (…), az jó lenne.” 

(Tóth András Őriszentpéter aljegyzője, 2009. december 9.) 
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„Lényegében, akik hozzám tartoznak, végül is nem annyira elesettek. Egy-két néni van, aki 

több időt igényel, de lényegében a többség az úgy nagyjából el tudja magát látni. Csak kisebb 

segítségre van szüksége, éppen az, hogy most valakinek bevásárolok, gyógyszert váltok ki, 

vagy gyógyszert iratok föl az orvosnál. De van, akinél például vizet viszek be, úgy kezdem a 

napot, hogy vízbehordás, fabehordás, sőt van, hogy reggeli készítés, mosdatás. Akkor 

fölmosok nála, kitakarítok nála, és ha végzek, akkor megyek a következőhöz, és akkor kinek mi 

az igénye. Van, akinél csak beszélgetni, van, aki csak azért vár, hogy egy pár jó szót szóljak 

hozzá.” 

(Horváth Lászlóné szociális gondozó, Szalafő és környéke, 2009. december 8.) 

 
A Zalaszentgróti kistérség aktorai 
 
 „Igazából minden a társulási formában, a többcélú kistérségi társulások fele próbál 

elmozdulni. Legyen az iskola, legyen óvoda, legyen házi segítségnyújtás, maguknak a 

rendszereknek az ekkorába való kinövései nem egészségesek. (…) Inkább a kiegészítő 

normatívákat pont ezekre a mikro-térségi társulásokra orientálnám át, mert így biztos, hogy 

stabilabb és megalapozott a jövőkép. (…) Tehát most mondhatnám azt, hogy itt a többcélú 

kistérségi társulásoknál, kettéveszem az országot, mert most már azért volt rálátás olyan 

kistérségi társulásra, hogy 8 településsel tartja fönn, ez a 8 település ugyanannyi 

lélekszámmal van, mint a mi 24 településünk, és azt lehet mondani, hogy az alföldi részen, 

ahol a települések, nagyközségek, 2-3 ezres lakossággal bírnak, ott ez a tendencia 

megalapozott. De ezen a Nyugat-dunántúli részen, mivel aprófalvasabb települések vannak, itt 

már ez nem működő.” 

 
„A szociális téren, ha elindulunk egy irányvonalban, nem egy év alatt lehet odáig eljutni. És 

ennek a minden évben való hozzányúlása az nem egy egészséges. Most onnan indultunk, hogy 

házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés és otthon közeli ellátás összekapcsolódása, akkor ezt 

az irányvonalat fölvéve, ennek a stabilitásának a kidolgozására, ha ezt célozzuk meg, akkor 

ezekhez az anyagi javak biztosításával, minél hatékonyabb biztosításával lehetne egy hosszú 

távú szociális támogatási formátumot kialakítani.” 

(Halek László, a társulás elnökségének tagja, Pakod polgármestere, 2010. január 28.) 

 

„Egyetlenegy dolog határozza meg nagyon sokszor az önkormányzati működést, azon belül a 

szociális területet, a pénz. És ebben más a szemüveg. Igaz, hogy sokszor semmilyen 

szolgáltatást nem lehet megcsinálni pénz nélkül. De nagyon sok minden pótolható valamilyen 
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módon: jó szervezéssel, megfelelő hozzáállással. Nekem az adja a legnagyobb kihívást ebben, 

hogy egyrészről, ami ki van építve – sajnos nem minden, és nem teljesen jól – ebben a 

válságos helyzetben, azt nem bontsák le, hanem tudjuk megtartani akármilyen módon, de 

tudjuk megtartani. (…) Mert pont ez a szociális terület, amelyre még többet figyelni kéne – 

sem a finanszírozás-politika, mivel előre látjuk a 2010-es költségvetést, sem a 

gondolkodásmód nem erre indul.” 

 

„Itt az az igazság, hogy soha nem lehet elfelejteni azt sem, hogy nem lehet csak egyfajta 

szemüveggel nézni, egyfajta szociális szemüveggel ezt a dolgot, hanem ez egy nagyon komplex 

feladat, egy kormányzati munka és sok-sok összetevőből áll: hogy akkor hogyan alakítanátok 

át szolgáltatást, meg hogyan nem.” 

 

„Ha nem adnának hozzá egy fillérrel se többet, mint amennyi most van, de ha azt mondják, 

hogy akkor most megcsinálunk egy új szociális törvényt, (…), de akkor 5 évig nem nyúlunk 

hozzá, a hibáival együtt nem nyúlunk hozzá, (…), akkor már jobban tervezhető lenne. Most 

semmi sem tervezhető. És itt mögötte emberek vannak: ellátottak és feladatellátók. S ha már 

egyszer ezek összetalálkoztak, akkor tudok hatékony lenni, kiszámítható – jövőre is az megy 

oda (értsd: erőforrás, szakember, pénz, eszköz), ha megfelel a feladatnak. És akkor elveszem 

az egész ellátást. Ezt nem szabad! Ez olyan lenne, mint az iskola életével se csináljuk azt, 

hogy évente más iskolába hordjuk a gyerekeket. Az öregeket se. Ez ugyanolyan.” 

 

„Nagyon sokat gondolkodtunk, beszéltünk arról, hogy vajon a házi segítségnyújtás hogyan 

jó? Az az igazság, hogy megpróbáltuk így 24-esre megcsinálni, de utána, mikor az rajzolódott 

ki benne, hogy lehet, hogy a mikro körzetekben fenntarthatóbb, átláthatóbb és fenntarthatóbb, 

akkor abba maradtunk, hogy lehet, ha később nézi valaki, akkor igazat mond erre, hogy a 24, 

az nagyon vegyes kép. Mert van, amit 24-en, van viszont olyan, amit ilyen kis blokkokba 

csinálunk. (…) Valami mérethatékonyságnak is kell lenni, főleg, hogy meg tudja tartani az 

emberközeliségét. Nem vagyunk azon, hogy minden szociálisból 24 települést lefedő egységes 

irányítási rendszert, ellátórendszert csináljunk.” 

 

„Addig, amíg nem érzékelem, hogy itt minden önkormányzat megértette, itt van arra idő, hogy 

előterjeszteni, gondolkodni, vitatkozni, egyetérteni, konszenzusra jutni lehet, addig nem 

szabad megcsinálni semmit. Sem oktatási intézményeket összevonni, sem szociálist, semmit 
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sem. Itt az együttműködés ellen hat az, hogy ha erőszakkal verünk át valamilyen átalakítási 

folyamatot, akár pénzkérdéssel.” 

 

„Ha úgy találta volna ki, vagy úgy találja ki a jogalkotó, hogy ez az egyedüli irányzat (értsd: 

többcélú kistérségi társulásos szolgáltatástervezés), akkor azt mondom erre, hogy rossz 

recept. Ha nem, mint lehetőség benne van, úgy jó. Mert azt gondolom, hogy lehet mindegyikre 

jó példa és rossz példa is és mindig az adott helyzettől függ. Sok mindent kell ahhoz vizsgálni, 

hogy egy ilyen rendszert kiépítsek, vagy ne építsek: azért biztos a települések száma, 

egyáltalán a közlekedési lehetőségek, a szakember-ellátottság, (…) az ellátottak száma, ha 

ezeket összerakom, akkor lehet ebbe igazából dönteni. Az biztos, hogy ilyen értelemben mikro-

körzeti párti vagyok jobban. Mert szociális területen azért a személyes kötődés, az ismeretség 

(…) egy fontos dolog. Ha egy nagy intézményt csinálok, akkor is meg kell lenni azoknak a 

mikro lábainak, amelyek közelebb viszik a szolgáltatást. Mert ha elveszítem az ellátottakat, 

akkor nem érek el vele semmit. Remélem soha nem lesz bent (értsd: költségvetési törvényben) 

olyan, amelyikben ezt az elvárást csak így vagy úgy lehet megcsinálni, hanem rábízzák arra, 

hogy az adott helyzethez igazodjék.” 

 

„Az az igazság, hogy én hiszek a sokszereplős rendszerben, a több lábon állásban, amelyik 

földrajzilag is több pontot jelent. Tehát nem látok más alternatívát. El tudom képzelni, hogy a 

kistérség nem egy olyan szent, olyan mindenható szerepkör, hanem ténylegesen ez a 

koordináló, együttműködő, kezdeményező, támogató szerepe révén segíti ezeket az adott 

sajátosságban kiépülő mikro-körzeteket, mégiscsak őket kell támogatni.” 

(Guitprechtné Molnár Erzsébet, ZalA-KAR Térségi Innovációs Társulás 

munkaszervezetének vezetője, 2010. január 28.)  

 

„Én tudom, hogy mindenre kevés a pénz, de valamilyen szinten mégiscsak úgy kellene, hogy 

ne legyen a támogatás ennyire létszámhoz kötve. Ne legyen, mert ha kisebb is a település, de 

mondjuk 4-5, ezt már nem is tudja átlátni (értsd: a gondozónő). A távolság, meg minden, itt is 

a szabadság meg a helyettesítés. (…) A gondozónők úgy mennek szabadságra, hogy hiába van 

szabadságon, azt ellátja (értsd: az általa gondozottakat), mert a falugondnok sem tud mindent 

megoldani.” 

„Ha nem annyira központosítanának szerintem, ez a mikro-térségi, ez jobb, én úgy gondolom. 

Tehát maradnának helyben az emberek, a szakemberek is, és akkor így.” 

(Takács Lászlóné, Batyk-Dötk-Pakod-Türje körjegyzője, 2010. január 29.) 
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„Egyértelműen azt mondhatom, hogy eltorzítja az alapszolgáltatások rendszerét (értsd: a 

finanszírozás) oly módon, hogy szinte konkrétan meghatározza bizonyos szolgáltatások 

létrejöttét, illetve megszüntetését. Látszólag adott a választási lehetőség, a gyakorlatban 

azonban nem beszélhetünk erről. A jogalkotó – külső szemlélő szerint – csupán befolyásolni 

próbálja a folyamatokat. Témában érintettként viszont azt mondhatom, hogy egyetlen, általa 

meghatározott irányba kényszeríti a szolgáltatásszervezést.” 

 

„Véleményem szerint sokkal hatásosabb lenne, ha az alapnormatíván túl a kiegészítő 

normatívát is a jegyzőségek, körjegyzőségek kapnák meg, a társulás pedig szakmailag 

segítené és szervezné a helyi szakemberek tevékenységét.” 

 

„Jelen pillanatban egyre inkább beszűkülnek a lehetőségek, lassan lehetetlenné válik a 

szolgáltatások működtetése. Valamilyen irányba el fog billenni, el kell billennie a helyzetnek. 

Akár országos szinten egy teljesen új szociális rendszer létrehozását is lehetségesnek tartom. 

Ebben a gazdasági helyzetben az életminőség romlása miatt egyre hangsúlyosabb szerepet 

kap a szociális szféra, tehát ennek erőteljes megerősítésére kellene törekedni.” 

(Tóth Renáta, ZalA-KAR Térségi Innovációs Társulás közszolgálati referense, 2010. január 

29.) 

 

„Én egy icipici lépést gondolnék. Tehát indulás óta intézményfenntartó társulásokban 

gondolkodtak csak. Számomra még mindig érthetetlen, hogy a családsegítő-gyerekjólét, ami 

lefedi a 24 települést, miért nem lehetett például a ZalA-KAR társulás önálló intézménye? 

Magasabb normatíva, sokkal jobb finanszírozás,… csak intézményfenntartó társulás (értsd: 

mindennek ellenére). (…) Itt is (értsd: szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás), csak egyetlen lépés kellene, igenis a ZalA-KAR 

szolgáltató intézményeinek lenni egy fenntartóval. Szerintem itt ez a gond, hogy ezt nem 

vállalták fel, hogy önálló szociális szolgáltató intézménye legyen. Az már egy szervezeti 

kérdés, hogy abban létrehozok 3 mikro-körzetet.” 

 

„Amíg ebbe a jogi dolgokat nem rakják helyre, addig mindenki azt csinál, amit akar, és a 

saját érdekei mentén fogja kezelni a szociális szolgáltatástervezést. Nekem világos 

alternatívák kellenének, amit te is említettél, vagy egy szintezés (értsd: az egyes 

önkormányzati, közigazgatási szintekhez milyen feladatok kapcsolódnak), vagy ilyen 
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struktúra: mutatok mintákat (értsd: szolgáltatástervezési formákat, alternatívákat), találd 

meg, válaszd ki, de utána nincs kacsa (értsd: jogi anomáliákba való kapaszkodás, egyet nem 

értés, joghézagok kihasználása, szolgáltatások megszüntetése, stb.).” 

(Husz Márta, Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ Zalaszentgrót, 

intézményvezető, 2010. január 29.) 

 

„(…) én úgy gondolom, hogy egy ember, aki az életét leélte a maga kis környezetébe, hogy az 

most puccos, vagy egyszerű, semmit nem jelent, és ott vannak a gyökerei. Azt az embert onnan 

kivenni, az nagyon nagy törést okoz, és ezek az emberek nagyon korán meghalnak. (…) 

Úgymond, a forgási sebesség a bentlakásos intézményekben 4 és fél év. És ez annyira durván 

hangzik, és tudom azt, hogy beteg, hogy nem lehet ellátni, meg ápolni, meg naponta több órás 

ápolást igényel, akkor még azt mondom, hogy (…) rendben van, legyen olyan közösségben. 

De aki a kiskertbe ki tud menni és meg tudja nézni, hogy a tulipán hagymája megvan, és a 

hajtása kibújt, annak tud örülni, akkor azt hagyjuk meg otthon és éljen méltósággal egy 

öregkort meg. És ebbe tudunk mi segíteni. Ez az, hogy odamegyünk hozzá, a komfortérzetét 

kiegészítjük. Tehát azt mondjuk, hogy itt vagyunk Rózsika néni, tessék mondani, hogy miben 

segíthetünk, mi az, amit most meg kellene csinálni, és akkor tudja ő pontosan, hogy érkezni 

fogunk. Ha problémája adódik, (…) majd úgyis jönnek a lányok. Tudja, hogy el lesz látva. És 

én ezt tartom ennek az egész házi segítségnyújtásnak, ami most működik, ezt tartom a 

legnagyobb érdemének. Tehát azt, hogy nem rombolunk le, hanem megőrzünk, vagy egy picit 

építünk.” 

 

„Most képzeld el, hogy felkészülsz szakemberekkel, infrastruktúrával egy ellátásra, és ez mind 

pénz, mindegyik. És akkor úgy gondolod, hogy ezt hosszú távon működteted, fejleszted, vagy 

integrálod valamibe, tehát mindig a komplexitásra törekszik az ember nyilván. És akkor 

meghallod, hogy nincsen kistérségi kiegészítő normatíva! Hoppá! Akkor megkapod azt, hogy, 

hogy most intézményfenntartó kistérségi társulást hozunk létre, mert arra van kiegészítő 

normatíva, és akkor nem kell a civil. Tehát a civileket olyan nagymértékben ellehetetlenítették 

ezzel, hogy nekem senki ne beszéljen arról, hogy a civileknek milyen nagy terepet adunk ebbe, 

meg abba. Ez nem igaz. És hidd el nekem, én 36 éve ezt csinálom, kijelentem, nem igaz. Mi 

vagyunk az utolsók, hogy na, jól van, majd ami marad, azt megkapja, aztán ha csinálja 

csinálja, ha nem, nem. És ezért nagyon sok civil el is sorvad, vagy beleun, vagy belefásul, és 

csak azok tudják csinálni, akik nagyok.” 
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„Én úgy gondolom, hogy az együtt gondolkodás és az együtt dolgozás a legfontosabb. Tehát 

nem egymás ellen. Egymásért. Nem a Vöröskereszt a fontos, nem a kistérség a fontos, hanem 

a kistérségben élő emberek a fontosak. Ha ez a szemlélet uralkodik, akkor ez áthidalható 

(értsd: civilek szerepe a szociális szolgáltatástervezésben). Ha nem ez a szemlélet uralkodik, 

hanem én vagyok a kistérség, én vagyok az önkormányzat, majd én megmondom, hogy te nem 

jössz oda (értsd: valamely szociális alapszolgáltatás szervezésébe), mert nem kellesz nekem 

(…), de ha az idős nincs ellátva, akkor már ugye probléma van…” 

 

„A kínok kínját álljuk azért ki, hogy ezt a kieső (értsd: kistérségi kiegészítő normatívát) (…), 

először 35.000/fő volt, tavaly már csak 20.000/fő, az idén 0. Hát ez vagy a térítési díj 

megemelését fogja jelenteni – ami azt jelenti, hogy a piacon hátra szorulunk ugye -, (…) a 

másik az, hogy képzésekre, szakképzésekre nem tudunk annyit fordítani, a harmadik, hogy az 

infrastruktúrát nem tudjuk úgy bővíteni, mert ezeket a pénzeket is a bérek járulékaira kell 

fordítanunk. Ezt úgy érzem, hogy ez egy nagyon komoly megtorpanás. (…) ez diszkriminatív, 

tehát ez a civileknek a durva, negatív megkülönböztetése. Én ezt már több helyen elmondtam, 

el is fogom mondani, mert nagyon tisztességtelen!” 

 

„És ha így a törvények, rendeletek, a jogszabályok úgy jönnek, hogy megjön egyik nap, másik 

nap már módosítja, harmadik nap visszavonja, a negyedik nap jön egy újabb, (…) külön fél 

napot igényel, hogy összehasonlítsam, és hogy melyik mit jelent?! És csak hozzuk létre az 

intézményeket, az egyik ellenőrzőt, a másik ellenőrzőt, a harmadikat – én csak szociális 

kommandónak hívom őket -, akkor igaziból elveszik ebben az érték, amit ez az egész 

hordozna. Elveszik az ember, elveszik a tudás, elveszik a hit, elveszik a bizalom.” 

 

„Ez nagyon eretnek, amit mondok, igaziból az ellátások talán a legjobban akkor voltak 

megszervezve, amikor a községi közös tanácsok működtek és ahhoz tartozó települések. Tehát 

az volt az, amikor igaziból együtt éltek a települések, tehát ez a konstrukció szerintem jobb 

volt, mint ezek a globalizációs törekvések.” 

 

„(…) hogy ez ma, a vidék idős emberének egy nagyon fontos dolog, hogy ő megfelelő ellátást 

kapjon! A kistelepüléseken élők, ha megfigyeled, mindenhol ezt fogják mondani: ők a 

kistelepüléseken élő idős, egyedülálló, beteg emberek – ennél kiszolgáltatottabb ember már 

csak a hajléktalan.” 

(Dr. Baracskai Józsefné, a Vöröskereszt Zala megyei igazgatója, 2010. január 28.) 
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A Pacsai kistérség aktorai 
 

„Nagyon fontos a jogalkotónak azt látni, hogy többször hoztak olyan döntéseket, amikor nem 

kérdezték meg az érdekelteket. Tehát itt csak akkor lehet döntéseket hozni, …, mondok erre 

egy példát. A kocsmáros, ha kimér rumot, konyakot, meg kevertet esetleg, akkor mindig nézze 

meg, hogy mennyi fogyott ebből, abból, a 2000 üveget nézze végig. Mondtuk, hogy titeket 

ezért meg fognak ölni. Nem hittek nekünk, majdnem megölték őket a vendéglátósok. (…) Hát 

miért? Mert nem kérdeztétek meg őket. Pesten mindenféle jogászok bent vannak a törvény-

előkészítésbe, és az emberek megkérdezése nélkül hoznak törvényeket. (…) Ezt úgy lehet 

meghozni, hogy meg kell kérdezni az embereket, mi a véleményük, hogyan működne jól? És 

akkor sem egyszerű, mert minden térség más. Most Pusztaedericset mondanám, ott 

gazdagabbak, vannak azonban olyan települések, ahova a madár háromnapi hideg élelemmel 

indul el, olyan eldugott helyen van. Minden településre egységeset nem mindig lehet hozni, ezt 

kell mérlegelni a törvényalkotónak.” 

 (Vígh László a Pacsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának elnöke, polgármester, 

országgyűlési képviselő, a Parlament Önkormányzati Bizottságának tagja, 2010. március) 

 

„(…) a változások úgy történjenek, hogy ne csak a parlamenti székből lássák, hanem a valós 

oldalát lássák. Ne csak a törvény oldalát, hanem a valós oldalát, hogy mire van szükség.”  

(Bóbics József a Közép-Zalai Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsának elnöke, 

2010. március) 

 

„Valahogy azt fogalmaznám meg, hogy ne csak pénzzel próbáljanak motiválni, tehát a 

szociális dolgot, azt ne lássák ennyire csak ennek a területnek a sajátjaként, hanem hogy 

sokkal komplexebben és sokkal szélesebben gondolkozzanak. Tehát, ha akarnak mások is 

belépni ebbe az ellátásba, engedjék meg. És hogy azért ne legyenek ellátatlan emberek, mert 

nincsen rá pénz. Tehát, hogy ilyen ne fordulhasson elő. Mert akkor tulajdonképpen az állam 

mit is csinál….?” 

(Dr. Csikós Andrea Dóra a Pacsai Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezetének Vezetője, 

2010. március) 

 

„Az alapszolgáltatási rendszer teljes kiépítése a kistérségben csak abban az esetben 

valósulhat meg, ha ehhez állami finanszírozás is társul, ellenkező esetben nem tartom 
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reálisnak. A kistelepülések finanszírozása annyira beszűkült az elmúlt években, hogy kötelező 

feladataik ellátásában is fontossági sorrendet kell felállítani.” 

(Kövécsné Kozma Györgyi a Nagykapornaki Körjegyzőség vezetője, körjegyző, 2010. április) 

 

„Azt gondolom, hogy azok, akik ott fent vannak, azok gondolom, gyakorlati szakemberekből 

kerülnek ki. Vagy mégsem? Nem mindig látom ezt. Tehát jó lenne, ha ott meg az lenne a 

munkaköri leírásban, nem is abban, hanem a felvételben, amikor a pályázatot kiírják, hogy 

ilyen munkakör lesz, hogy azt mondják, hogy öt év terepen szerzett gyakorlat után, és minden 

éven megemlíteni nekik, hogy azért ezt ne felejtsék el, hogy amikor ott voltak. Tehát, hogy 

könnyű föntről okosan megmondani a dolgokat, de nagyon sokszor úgy érezzük, hogy 

fogalmuk sincs, hogy valójában mi történik itt ezen a területen, és igazából ők sem látják át 

azokat az egyedi, sajátos helyzeteket, hogy egy Zala-megyei kis dimbes-dombos területen 

mennyire nehéz. (…) És hogy mennyivel másabb itt kimenni 20 településre, ahol rossz a 

közlekedés. (…) De nekem ki kell vinni a szolgáltatást helybe. És nekünk ez sokkal több 

pénzbe kerül, és mégis úgy érzem, hogy nem látjuk a normatíváknál, és sokkal nehezebb 20 

településen dolgozni, mint egy nagy Zalaegerszeg városban. Gondolom én, de lehet, hogy ott 

is megvannak a saját maguk problémái, csak azt meg én nem látom. De azt gondolom, hogy 

nagyon nehéz ezeken a kis apró településeken, a közlekedés sok pénzt és időt vesz el, (…)a 

gondozónők ideje és munkája nagyon elaprózódik.” 

(Komlósi Edit a Közép-Zalai Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális és Gyermekjóléti 

Alapszolgáltatási Központjának vezetője, 2010. március) 

 

„Igazából ezt az új normatívát, normatív rendszert, ami most van, én egy kicsit 

igazságtalannak érzem az alacsony jövedelműekkel kapcsolatban, étkezésről beszélek, hogy 

megszűnt az, hogy kevesebbet fizetnek. Meg egy kicsit nehezebben adminisztrálhatónak érzem 

azt, hogy a házi segítségnyújtást meg az étkeztetést egybe tették. (…) Jobb volt, amikor külön 

vizsgálták. Én átláthatóbbnak gondoltam. (…) Mert úgy kell nézni, hogy most ki étkezett, ki 

kapott házi segítségnyújtást, és nem biztos, hogy amikor étkezik, akkor házi segítségnyújtást is 

kap. Én ezt egy kicsit olyan zavarosnak érzem. (…) Mert az egésznek sok értelme nincsen, ha 

külön igény lenne, akkor is azt a normatívát kapom rá, mintha egybe igény lenne.” 

(Ferkócza Józsefné a Közép-Zalai Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális és Gyermekjóléti 

Alapszolgáltatási Központjának gazdasági vezetője, 2010. március) 
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„ Igazából (…) fölösleges sok-sok mennyiségű a papírmunka. Ha ideülne a székbe, akkor ő is 

látná, hogy ez most minek is? Úgy látom, hogy ez elméleti alapon van, nem gyakorlati 

alapon.” 

(Nagyné Herczeg Eszter a Közép-Zalai Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális és 

Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központjának szakmai munkatársa, 2010. március) 

 

 

 

Reflexió az üzenetekre: 

 

Hallom a falu csendjét,  

Olyan mozdulatlan minden.  

Csodálkozom: hogy van itt e lét? 

Olyan létalatti minden. 

 

Érdemes? Lehetséges? Muszáj? 

A kérdések sokasodnak. 

Érdemes. Lehetséges. Muszáj. 

A válaszok tolakodnak.  

 

(Saját szerzemény 2009-2012) 

 

Ezért is - többek között - a téma választása. 

 

 

 


