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Tisztelt Államtitkár Úr! 
 
A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségének elnöksége támogat minden 
olyan kormányzati cselekvést, amely a munkavállalók tisztességes bérezéséért történik. A 
megfelelő bérezés alapvető feltétele a magas színvonalú szakmai munkának. Különösen 
fontos ez számunkra akkor, amikor fogyatékos embereket ellátó, segítő szakmák képviselőiről 
van szó. Felelősséget érzünk az egészségügyben, az oktatásban, valamint a szociális alap- és 
szakellátásban dolgozó közalkalmazottakért, hisz munkájuk nagy jelentősséggel bír a 
fogyatékos emberek szempontjából. A MEOSZ támogatja megbecsülésüket és elimerésüket. 
 
Szükségesnek tartjuk ugyanakkor felülvizsgálni a béremeléssel járó fenntartói költségek 
fedezetéül szolgáló intézményi normatívákat, amelyek már a 2017. évi költségvetésben 
előirányzottak alapján sem finanszírozzák az ellátások teljes működését, különösen a civil 
fenntartású intézmények esetén. A minimálbér és garantált minimálbér emelkedése hatással 
van a közalkalmazotti bértáblára, az előirányzat erre már végképp nem nyújt fedezetet, így a 
helyzet még aggasztóbb. Az ellátottak és a munkavállalók érdekében kérjük, tegyék meg a 
szükséges kormányzati intézkedéseket, emeljék a normatívát! 
 
Az államnak felelőssége, hogy állampolgárai, esetünkben a fogyatékos emberek számára, 
biztosítsa a szükséges ellátásokat, szolgáltatásokat. Ehhez köteles az őket ellátó intézmények 
működésére megfelelő fedezetet nyújtani. Egy olyan normatívát, amely garantálja az 
intézmények törvényes, biztonságos és kiszámítható működését. A jelenlegi finanszírozási 
rendszerben ez nem valósul meg, az állam a feladatait és felelősségét áthelyezi a fenntartóra! 
 
A MEOSZ már hosszú ideje kéri a mindenkori magyar kormányokat, hogy vizsgálják felül azt a 
hibás gyakorlatot, mely közvetve, de hátrányosan megkülönbözteti a magyar állampolgárokat 
az alapján, hogy az ellátásukat milyen szektorhoz tartozó fenntartónál kapják meg. A 
leghátrányosabb megkülönböztetés a civilek által ellátott magyar állampolgárokat éri, de 
legalább az egyházi fenntartású intézmények klienseinek – a Vatikáni szerződés alapján – 
nem kell elszenvedniük ezt a hátrányt. Magyarország nem tehet különbséget az állampolgárai 
között, az ellátásukra ugyanakkora fedezetet kell biztosítania minden esetben, történjék az 
civil, önkormányzati vagy egyházi fenntartású szervezetnél! A magyar államnak régi adóssága 
az egységes és szektorsemleges finanszírozás megteremtése! 
 
Ezúton kezdeményezzük a 2017. évi költségvetési törvényben rögzített intézményi 
normatívák és a támogató szolgálatok finanszírozásának azonnali felülvizsgálatát.  
Emellett kérjük a kormányt, hogy – a fogyatékos emberek szervezeteinek bevonásával – 
állítson fel egy munkacsoportot, amely a 2018-as költségvetési évre kidolgozza a 
szektorsemleges finanszírozás kereteit.  
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A MEOSZ elnöksége felkérte a fogyatékos emberek országos érdekvédelmi szervezeteit, hogy 
csatlakozzanak javaslatunkhoz. Kezdeményezésünket az alábbi szövetségek támogatják:  
 
Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége (ÉFOÉSZ) 
Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT) 
Halmozottan Sérültek Heves Megyei Szülőszövetsége 
Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (MVGYOSZ) 
Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége (SINOSZ) 
Siketvakok Országos Egyesülete (SVOE) 
Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete (VGYKE) 
 
 
A levelet másolatban kapja: Lázár János miniszterelnökséget vezető miniszter, Balog Zoltán 
emberi erőforrások minisztere, Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, Banai Péter Benő 
államháztartásért felelős államtitkár, Székely László, az alapvető jogok biztosa, Domokos 
László, az Állami Számvevőszék elnöke, Zupkó Gábor, az Európai Bizottság Magyarországi 
Képviseletének képviseletvezetője. 
 
 
 
 
 
 
Budapest, 2016. december 6. 
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