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Fülöp Attila Államtitkár Úr részére

Tájékoztató anyag a nem állami fenntartású, szociális szolgáltatásokat nyújtó
szervezetek financiális nehézségeiről, amelyek már a biztonságos működést

veszélyeztetik és sürgős korrekciót igényelnek a legmagasabb szinten

Készítette  Papp  Ágnes  ügyvezető  elnök  ÉTA  Szövetség,  és  Dr.  Bisztricsány  Andrea
intézményvezető,  az ÉTA vezetőségi  tagja,  a  Szövetség  tagszervezeti  vezetőinek  probléma-
jelzései alapján. Az összesített adatok a KSH 2017-es évi adatbázisából származnak.

A kérdések a nem állami,  humán szociális  szolgáltatások közül a  fogyatékos ellátás  három fő
területét érintik.

1. A nappali ellátás normatívájából (41.600 Ft/hó/fő) az ellátás fenntarthatatlan, különösen,
ha a szolgáltatást igénybe vevő személy a fejlesztő foglalkoztatásban is részt vesz, mert
akkor ennek az összegnek csak a 40 %-át (16.600 Ft/hó/fő) kapják a szervezetek. 

2. A bentlakásos ellátásban a lakóotthonok normatívája 2006 óta nem emelkedett: 66.236 Ft/
hó/fő, - bár ezt a dolgozói létszámra vetített, képlettel számolt támogatás - első ránézésre -
elfedi.  A  költségvetés  által  ily  módon  finanszírozott  dolgozói  létszámmal  a  feladatot
felelősséggel  nem lehet  ellátni,  csakúgy,  mint a foglalkoztatás,  és  a  nappali  ellátás
esetében sem. 

3. A fejlesztő foglalkoztatás támogatása évek óta nem fedezi a fogyatékkal  élő, dolgozni
képes gondozottak bérét. Olyan mértékű óraszám csökkentést kell évről-évre végrehajtani,
amely nem csak a nehezen megszerzett munkák elvégzésében jelent akadályt, de a napi 2
órás foglalkoztatás  sem az idő értelmes tevékenységgel  történő strukturálásához,  sem a
foglalkoztatottak  minimális  anyagi  biztonságához  nem  elég.  Ha  az  anyagi  háttér  nem
elegendő, az ellátott  nem képes térítési  díjat  fizetni,  és elindul  a láncreakció,  aminek a
végén az intézmények csődje áll.

Megoldási javaslataink között szerepelnek az alábbiak:

1. Megoldást jelentene a szektorsemlegesség bevezetése, hiszen az egyházi szervezetek
76 %-os többletfinanszírozása azt jelzi,  hogy a költségvetés készítői pontosan tudják,
hogy  milyen  összegből  lehet  egy  hasonló  ellátó  szervezetet  működtetni.  A
szektorsemlegesség  hiánya  évtizedek  óta  megoldatlan,  súlyos  gond.  Ismert,  hogy
ezeknek  az  alapítványoknak  a  legnagyobb  részét  olyan  szülők  hozták  létre,  akik
érintettek voltak, maguk is fogyatékkal élő gyermeket neveltek. Ezek az alapítók már az
induláshoz minden anyagi eszközüket mobilizálták,  tőlük további,  jelentős támogatás
nem várható.
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2. Ha valamilyen formában jelentős adó mérséklést kapnának ezek a szervezetek – az is
megoldás lehetne. (Az adóteher súlyát egy konkrét példával érzékeltetjük.  Az Otthon
XVI.  Alapítvány  ápoló-gondozó  lakóotthont,  és  nappali  ellátást  nyújt  az  igénybe
vevőknek. A szervezet számára - a jogszabály alapján - a kétféle ellátás finanszírozására
2018-ban a MÁK 16.050.000 Ft-ot utalt. Ebben az összegben a normatíva, az ágazati
pótlék,  a  bérminimum  emelésére  fordítandó  összeg  is  benne  volt.  Az  Alapítvány
ugyanebben az évben a NAV számlájára összesen 14.841.000 Ft-ot fizetett be. Maradt
tehát a 12 hónapra 1.209.000 Ft, azaz havi 100.750 Ft!)

A fenti  javaslatok  közül  bármelyiknek a megvalósulása  megoldást  jelenthet  a  szervezetek
számára,  de  a  leghatékonyabb,  és  mindenki  számára  legegyszerűbb  megoldás  a
szektorsemlegesség elérése lesz.  Megoldás nélkül azonban hamarosan működésképtelenné
válik az ellátó rendszer.

Ezzel összefüggésben végzett számításaink a következőket mutatják:

 A  KSH  2017-es  adatbázisa  szerint  a  nem  állami  humán  szolgáltatók  1047  bentlakásos
férőhelyet, és 823 nappali férőhelyet működtetnek. (Tehát összesen 1870 fő fogyatékossággal
élő embert látnak el.) A bentlakásos ellátásban 66 ezer Ft/fő/hó a költségvetési támogatás, ez
792  ezer  Ft./fő/év.  Tehát  1047  fő  esetén  az  összeg  nagyságrendileg  829  millió  Ft./év.  A
szektorsemlegességet  elérve  ez  az  összeg  76%-kal  növekedne,  azaz  1  milliárd  459 millió
Ft./év lenne. Bentlakásos ellátásnál tehát évi 630 millió Ft. többlettel kell számolni.

 Nappali ellátás esetén a számítás a következő: Az állami támogatás itt 42 ezer Ft/fő/hó, ez 500
ezer Ft./fő/év. A 820 fő nem állami humán szolgáltatást igénybe vevő nappali ellátott esetén ez
413 millió Ft./év, jelenleg. Ebben az esetben a szektorsemlegesség nyomán létrejövő 76%-os
emelés 727 millió Ft.  évi támogatást jelentene. Ez 314 millió Ft többlet évente a jelenlegi
támogatáshoz képest. A nappali támogatás esetében külön ki kell emelni azt is, hogy azokra az
ellátottakra, akik részt vesznek a fejlesztő foglalkoztatásban, csak az állami támogatás 40%-át
kapják a szervezetek.

Összegezve: A bentlakásos, és a nappali ellátás támogatása a nem állami humán fenntartók
esetében összesen 940 millió Ft. többletet jelentene évente a költségvetés számára.

 Amint azt már korábban is jeleztük, a fent leírt probléma felvetéseket, és ezek lehetséges mielőbbi
megoldásait az ÉTA Szövetség, mint országos érdekvédelmi ernyőszervezet azért szorgalmazza,
mert a jelenlegi  55 tagszervezettől áramló információk alapján előre vetíthető, hogy megfelelő
megoldás hiányában az ellátó szervezetek jelentős része belátható időn belül csőd-közeli helyzetbe
kerül. Ebben az esetben az általuk nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő sérült személyek ellátás
nélkül  maradnak.  Információnk  van arról  is,  hogy ezek  a  problémák  természetesen  nem csak
Szövetségünk  tagszervezeteit  érintik,  hanem  az  országban  működő  összes  civil  fenntartású
intézményt, amelyekben fogyatékossággal élő személyek számára nyújtanak szolgáltatást.

Bízunk  a  felvetett  problémák  átgondolásában,  és  a  közeli  jövőben  a  hatékony  megoldás
megszületésében. Ehhez kérjük Államtitkár  Úr hathatós támogatását.

Budapest, 2019.02.25.
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