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Észrevételek és javaslatok  

a Kormány részére készült a fogyatékossággal élő személyek számára ápolást és gondozást nyújtó 

szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló hosszú távú koncepció (2016-2036) című 

dokumentumhoz 

A fogyatékos személyek számára ápolást gondozást nyújtó nagylétszámú szociális intézményi 

férőhelyek kiváltása érdekében tett kormányzati intézkedések területén az utóbbi hónapokban nem 

csupán a hosszú távú koncepció készítése volt az egyetlen fejlemény.  

2016  májusában indult el az Európai Unió támogatási forrásából megvalósítandó Emberi Erőforrás 

Fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretein belül, a Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai 

koordinációs műhely kialakítása – EFOP-1.9.1-VEKOP/15 című (továbbiakban TÁRS Projekt) . A 

projekt célja hogy szakmai hátteret biztosítson az ország különböző területén működő személyes 

gondoskodást nyújtó szociális intézmények számára a férőhely kiváltási folyamatban. 

2016 szeptemberében jelent meg a „Felhívás a nagylétszámú intézeti ellátási forma kiváltásának, és 

magas minőségű, hozzáférhető közösségi ellátási formák kialakításának megvalósítására” című, EFOP 

2.2.2. kódszámú pályázati felhívás tervezete. A Felhívás 35 mrd Ft keretösszeget biztosít az 50 főnél 

nagyobb férőhelyszámú fenntartók számára a kiváltási folyamat megvalósítására. 

Véleményünk szerint a koncepció véleményezésekor nem lehet eltekinteni az utóbbi hónapokban 

megjelent egyéb, kapcsolódó dokumentumoktól és a lezajlott szakmai viták tanulságaitól. 

Így jelen dokumentumban megfogalmazott észrevételeinket nem csupán a hosszú távú koncepcióban 

megfogalmazottak, hanem az előző két dokumentum véleményezése kapcsán szerzett tapasztalataink is 

meghatározzák. 

A hosszú távú stratégiában leírt fejlesztési folyamatok az EFOP 1.9.1-VEKOP/15 TÁRS projektben 

már hónapokkal ezelőtt elindultak a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Nonprofit Kft. 

irányításával. E projekttel kapcsolatban Szövetségünk több alkalommal is jelezte aggályait és javaslatait 

az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális államtitkársága felé, érdemi eredmények nélkül. A 

projektet a fogyatékossággal élő emberek, így az ÉFOÉSZ nélkül tervezték meg, a végrehajtás 

folyamatába sem kívánják bevonni Szövetségünket. Úgy látjuk, hogy a rendelkezésre álló forrást 

pazarló módon, nem elsősorban a fogyatékos emberek életminőségének javítása érdekében 

használják fel. 

A „Felhívás a nagylétszámú intézeti ellátási forma kiváltásának, és magas minőségű, hozzáférhető 

közösségi ellátási formák kialakításának megvalósítására” című pályázati felhívás tervezet előkészítése 

szintén az érdekvédelmi szervezetek, az ÉFOÉSZ bevonása nélkül történt. A tervezet az ÉFOÉSZ 

mellett több más fogyatékosügyi-és emberi jogi szervezet számára is elfogadhatatlan volt. A 

pazarló forrásfelhasználás lehetővé tétele mellett a lakók megfelelő felkészítésének hiánya volt a 

Szövetségünk számára leginkább aggályos. 

Az EMMI szociális államtitkárságának érdekegyeztetési mechanizmusai nem működőképesek és 

eredményesek abban a tekintetben, hogy az érintettek legnagyobb érdekvédelmi szervezetének 

javaslatait, érdemi kérdésekben egyszerűen figyelmen kívül hagyják. Számunkra kevés az, hogy az 

Országos Fogyatékosügyi Tanács ülésen elmondhatjuk a véleményünket, ha a Tanács ülését követően 

megjelenő szakmai dokumentumokban nem látjuk viszont a javaslatainkat illetve a fejlesztések 
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végrehajtásáért felelős szervezeteknél továbbra sem tekintenek partnerként az ÉFOÉSZ-ra. Az 

intézetekben értelmi fogyatékossággal élő emberek élnek, ezért a kormányzatnak kötelessége 

érdemi módon bevonni a legnagyobb érdekvédelmi szervezetüket a kiváltási folyamat valamennyi 

szakaszába. 

Érthetetlen számunkra, hogy az elmúlt események ismeretében a tárca miért terjeszt a Kormány elé 

egy olyan hosszú távra tervezett dokumentumot, amely nem reagál az elmúlt időszak szakmai 

vitáira és miért nem egyértelműsíti az álláspontját különböző szakmai kérdésekben. 

1. 

A Fogyatékossággal Élő Személyek Jogairól szóló ENSZ Egyezmény a fogyatékos személyek 

valamennyi magas férőhelyszámú intézetének kiváltására kötelezi Magyarországot.  

A hosszú távú koncepcióban megfogalmazottakkal ellentétben ez azt jelenti, hogy a kiváltási 

folyamatnak nem csak az 50 főnél nagyobb, ápolást gondozást biztosító szociális intézményekre, 

hanem az 50 főnél kisebb és a rehabilitációs célú intézetekre is ki kell terjednie.  

2. 

Az elmúlt időszak legnagyobb vitáját az újonnan létrejövő szolgáltatások maximális férőhelyszámának 

kérdése jelentette. A Fogyatékossággal Élő Személyek Jogairól szóló Egyezmény és az értelmezéséhez 

kapcsolódó egyéb dokumentumok nem teszik lehetővé, hogy újabb nagy férőhely számú szolgáltatások 

jöjjenek létre. Az Európai Bizottság is több alkalommal is felhívta a figyelmet arra, hogy, hogy uniós 

forrásokat nem lehet nagy férőhelyszámú lakhatási formák korszerűsítésére (az EFOP 2.2.3 kapcsán 

éppen ez készül) vagy újak létrehozására költeni. A hosszú távú koncepcióban le kell szögezni, hogy 

az újonnan létrejövő lakhatási szolgáltatásokat, egy épületben vagy épületek együttesében 

maximum 10 fő számára lehet kialakítani. 

3. 

Az elmúlt időszak másik nagy szakmai vitája abban a tekintetben zajlott, hogy teljes vagy részleges 

kiváltás történjen-e vagyis egy-egy intézményből valamennyi lakó vagy csak a lakók egy része 

költözzön ki. Véleményünk szerit a hosszú távú koncepcióban ki kell mondani, hogy fejlesztési 

forrásokat csak és kizárólag teljes kiváltásra lehet költeni. A részleges kiváltás emberi jogi, de 

költséghatékonysági szempontok miatt is rendkívül aggályos. 

A hosszú távú koncepció –az elmúlt időszak eseményeinek ismeretében - nem rendelkezik elég 

részletesen a fogyatékos emberek szervezeteinek bevonásáról. A szervezetek bevonása nem merülhet ki 

különböző látszattevékenységekbe való bevonásban (lsd. érdekvédelmi fórum). Lehetőséget kell 

biztosítani számukra, hogy valódi szereplői lehessenek a folyamatoknak, érdemi beleszólásuk legyen a 

tervezéstől, a végrehajtáson át, a monitorozásba egyaránt.  

Az ÉFOÉSZ, mint Magyarország legnagyobb és legrégebbi szervezete –amelyben az érintettekkel 

közösen képviseljük a kiváltással érintett célcsoportot - saját jogán tagja kíván lenni az 

Intézményi Férőhelykiváltást Koordináló Országos Testületnek. 

4. 

A 3 dokumentum (EFOP 1.9.1, a Felhívás, hosszú távú koncepció) véleményezése során a 

nagylétszámú bentlakásos intézmények legnagyobb, állami fenntartójával, a Szociális és 
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Gyermekvédelmi Főigazgatósággal (SzGyF) szerepével, működésével, szakmai álláspontjával 

kapcsolatban számtalan kérdés merült fel. A koncepció azonban említést sem tesz az SzGyF-ről, amely 

pedig a fő végrehajtója a kiváltásnak. 

Az ÉFOÉSZ számára nem látható, hogy az SzGyF milyen szakmai tevékenységet végez annak 

érdekében, hogy a kiváltási folyamat ne csupán a pályázattal érintett intézményekhez érjen el, hanem 

kezdődjön meg, azokban az intézményekben is, amelyek csak később kerülnek kiváltásra. Nincsenek 

nyilvános beszámolóik, szakmai dokumentumaik arra vonatkozóan, (sem), hogy az intézetekben 

hogyan készítik fel a lakókat, munkatársakat a rájuk váró változásokra.  

Nem látjuk, hogy az első pályázati ciklusban kiváltásra került 6 intézmény munkatársainak és 

támogatott lakhatásban lakóinak tapasztalatai eljutnának más intézményekbe. Nem érzékelhető, hogy az 

önkormányzatok felkészítése hogyan, milyen eredménnyel történik. 

A kiváltási folyamat nem csupán egy pályázati program. Az SzGyF által fenntartott valamennyi 

intézetben a kiváltási folyamatot kell a szakmai munka középpontjába állítani. 

Véleményünk szerint ezért a hosszú távú koncepcióban szerepelnie kell a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság kiváltással kapcsolatos feladatainak.  

5. 

A hosszú távú koncepció kialakításának okai között szerepel a hivatkozás az ENSZ Egyezmény 12. 

cikkére, amely a fogyatékossággal élő személyek törvény előtti egyenlőségéről szól. A dokumentum 

további része azonban nem tartalmaz sem a gondnokság rendszerére, sem a támogatott döntéshozatalra 

vonatkozó célokat. Az értelmi fogyatékos személyek önálló életvitelhez és közösségbe való 

befogadásához való joga (19. cikk) nem lehet teljes az érintettek saját döntéshozatalának támogatása és 

ezen keresztül függetlenségük biztosítása nélkül. A gondnoksági rendszer nem segíti az érintett 

személyek saját döntéshozatalát, függetlenségét továbbra is súlyos visszaélések forrása. A támogatott 

döntéshozatal jogintézménye részben jogszabályi hiányosságok okán nem tudott még kellően beépülni 

a fogyatékos személyek önálló döntéshozatalának támogatásába. A jogszabályi hiányosságok mellett a 

td elterjedésének másik oka, hogy az intézetekben élő emberek és az intézetek munkatársai egyszerűen 

nem is ismerik, nincsenek információik a támogatott döntéshozatal lehetőségéről. A hosszú távú 

koncepciónak rendelkeznie kell: a teljesen korlátozó gondokság megszüntetéséről, a gondnoksági 

és támogatott döntéshozatali rendszer felülvizsgálatának, átalakításának és intézményi szinten 

történő szétválasztásának szükségességéről valamint az intézetekben élők és az ott dolgozók 

felkészítésének módjáról. 

6. 

A hosszú távú koncepció több helyütt kiemeli a „közösségi cselekvések szerepét a társadalmi befogadás 

elősegítésében”.  A hazai választójogi szabályozás, a fogyatékos személyek egy részétől megtagadja a 

politikai közéletben való részvétel lehetőségét. A hosszú távú koncepciónak ki kell mondania, hogy 

a fogyatékos személyek választójogának korlátozását meg kell szüntetni.  

Szövetségünk egyéb tekintetben továbbra is fenntartja mindazon észrevételeit, amelyet a hosszú 

távú koncepció első, 2016. augusztusi változatához készített, és amelyek nem kerültek átvezetésre. 

 

Budapest, 2016. december 15. 


