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A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége álláspontja a fogyatékos 

személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról 

szóló 2017-2036. évekre vonatkozó hosszú távú koncepció felülvizsgálatáról szóló Korm. 

határozat és az ahhoz kapcsolódó új koncepcióra vonatkozóan 

 

 

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) üdvözli a fogyatékos 

személyeket képviselő érdekvédelmi szervezetek bevonásával módosított kiváltási koncepció 

tervezetét.  A pozitív, előremutató lépésként értékeljük a civil szféra bevonását, tapasztalatainak, 

véleményénék figyelembe vételét a koncepció kialakítása során. Szövetségünk véleménye szerint az 

új koncepció alapvetően sok pozitív változást tartalmaz, de továbbra is a tényleges gyakorlati 

megvalósulás kérdése a  döntő a hatékonyságát illetően.  

A MEOSZ célja megelőzni azokat a hibákat, melyeket az EFOP 2.2.2 pályázat tervezése és 

végrehajtása során tapasztaltunk és folyamatosan jeleztük a kormányzat felé. Az érintett 

fogyatékos emberek jogait és emberi méltóságát alapul vevő kitagolás elképzelhetetlen 

stratégiai gondolkodás és cselekvés nélkül. A MEOSZ akkor tud résztvenni a kitagolás 

folyamatában, ha az elkövetkező időszakban valódi helyzetfelmérést követően a közösségi 

szolgáltatások fenntartható kialakítása lesz cél, úgy hogy azokat mind a jelenleg intézményben, 

mind a családban élő fogyatékos emberek igénybe tudják venni. Nem tudunk engedni azokból a 

jogokból, melyet a Fogyatékos Emberek Jogairól Szóló ENSZ Egyezmény biztosít a fogyatékos 

emberek számára, ezért a koncepcióba kérjük, hogy vegyék bele a gondnokság intézményének 

felszámolását, és a szociális és gyermekvédelmi rendszerben működő intézeti kultúra teljes 

felszámolását is. 

A szolgáltatási gyűrű kialakításához elengedhetetlen a magas szintű szakmapolitikai 

együttműködés! Mindezek megvalósításához költségek ütemezése felelősök, határidők 

megnevezése szükséges, melyet jelen koncepcióban nem látunk beépítve. Ezért jelen levélbe 

gyűjtöttük össze módosításainkat, mellyel kérjük a koncepciót kiegészíteni. 

 

1. Együttműködés az érdekképviseleti szervezetekkel 

 

A MEOSZ üdvözli, hogy a kormányhatározat tervezete rögzíti, hogy a kiváltás folyamata során a 

civil szféra véleménye és tapasztalata markánsabban kerüljön megjelenítésre. Emellett fontosnak 

tartjuk, hogy a kiváltásra vonatkozó nemzetközi sztenderdeknek való megfelelés is hangsúlyosan 

jelenjen meg a koncepcióban, valamint a kiváltás folyamatára vonatkozó konkrét intézkedésekben 

is. Ezért üdvözöljük, hogy az új koncepció a fogyatékos személyek jogairól szóló ENSZ 

egyezményre (CRPD) és az Európai Útmutatóra kifejezetten utal. Azonban a koncepcióba is 

rögzítettük, hogy az együttműködésünk célja az, hogy a CRPD 4(3) és 33. cikkének megfelelően 

transzparensen, és érdemben élni tudjunk az érdekképviselet adta lehetőségeinkkel. 

 

2. IFKKOT reformja 

 

A Korm. határozat-tervezet értelmében az Intézményi Férőhely Kiváltást Koordináló Országos 

Testület (a továbbiakban: IFKKOT) teljes reformjára kerül sor. Szövetségünk üdvözli, hogy a 

szociális ügyekért felelős államtitkáron kívül civil érdekvédelmi szervezetek alkotják a jövőben. 
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A tagság összetételére vonatkozóan javaslatunk a következő. A tagság három kategóriába 

rendeződnek: szavazati joggal rendelkező állandó tagok, tanácskozási joggal bíró állandó tagok, 

valamint tanácskozási joggal rendelkező eseti meghívottak. A testület szavazati joggal rendelkező 

állandó tagjai legyenek: az Autisták Országos Szövetsége, az Értelmi Fogyatékossággal Élők és 

Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos 

Szövetsége, a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége, a Siketek és 

Nagyothallók Országos Szövetsége és Siketvakok Országos Egyesülete, a  Pszichiátriai 

Érdekvédelmi Fórum, valamint az EMMI fogyatékos emberek társadalmi integrációért felelős 

miniszteri biztosa. 

 

Állandó tanácskozási joggal rendelkező tagok legyenek: a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság, a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft., az 

Alapvető Jogok Biztosának Hivatal és az Egyenlőbánásmód Hatóság.  

 

Eseti tanácskozási joggal javasoljuk meghívni a gyermekeket érintő kérdésekben az UNICEF 

Magyarországi Bizottságát és minden, olyan meghívottat, melynek meghívásáról a Tanács 

gondoskodik. 

 

 

Az IFKKOT feladatait javasoljuk példálózó jelleggel meghatározni a kormányhatározatban. Ezek 

között kérjük felsorolni, hogy a testület feladata az új kiváltási koncepció/stratégia végrehajtásának 

koordinálása és annak rendszerszintű monitorozása. Emellett véleményünk szerint a testület 

szakmai monitorozó feladatkörét szükség szerint kell, hogy gyakorolja. Ezen kívül szükségesnek 

tartjuk a testület bevonását a folyamat fenntarthatóságának monitorozásába is. A Testület éves 

munkaterv és ehhez kapcsolódó költségtervezés alapján végzi tevékenységét. 

 

3. Határidők 

 

Szövetségünk továbbra is szükségesnek tartja a kiváltásra nyitva álló határidő 2028-ra történő 

rövidítését a CRPD Bizottság belátható határidőre vonatkozó iránymutatásaival összhangban.   

 

Ezen kívül az új koncepció kapcsán a MEOSZ az évenkénti ágazatközi felülvizsgálatot tart 

szükségesnek a kormányhatározatban! 

 

4. Ütemterv 

 

A kormányhatározat-tervezet értelmében az Országos Fogyatékosságügyi Program Intézkedési 

Terve (OFP IT) részeként kell ütemtervet meghatározni a kiváltás végrehajtására. Álláspontunk 

szerint ugyanakkor külön cselekvési tervet szükséges meghatározni, konkrét lépésekkel, 

határidővel, felelősökkel, hozzá kapcsolva megfelelő finanszírozást a kiváltás teljes időszakára 

vonatkozó tartó időszakra vonatkozóan. Ezt indokolja az is, hogy a jelenlegi OFP 2025-ig van csak 

hatályban.  

 

5. Szemléletváltás szükségessége 

Szövetségünk hiányolja a szemléletváltást az új koncepcióban. A MEOSZ azt kérte, hogy a kiváltás 

nem csak a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményekre 
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vonatkozik, hanem kiterjed minden fogyatékos személy számára szolgáltatást nyújtó szociális 

intézményre és minden fogyatékos emberre, kinek intézményi jogviszonya van.  

 

Mindezek alapján a kitagolandó intézményekben élő minden fogyatékos személyt be kell vonni a 

kiváltási folyamatokba, azaz a „teljes kitagolást” kell megvalósítani! Mindemellett hangsúlyozzuk, 

hogy a „teljes kiváltás” felel meg az emberi jogi és szakmai elvárásoknak, azonban csak abban az 

esetben lehet a nemzetközi előírásoknak megfelelő és hatékony, amennyiben személyközpontú 

megközelítésre épül, valamint megfelelő közösségi alapú szolgáltatások kiépítése és fenntartása 

társul hozzá, továbbá a CRPD 4(3) cikke a folyamat során implementálásra kerül. 

 

Emellett szükségesnek tartottuk szem előtt tartani, hogy az EFOP 2.2.2.-17 pályázat során 

megvalósult „támogatott lakhatásban” (lényegében miniintézet) történő elhelyezések csak átmeneti 

időszakra vonatkozzanak. A végső cél az, hogy a kitagolásban részt vevő személyek a társadalomba 

beilleszkedve, másokkal azonos módon önállóan éljenek. Ehhez elengedhetetlen a kormányzati 

lakáspolitika felülvizsgálata, beleértve a szociális bérlakásprogram kidolgozását fogyatékos 

személyek számára. Erre vonatkozóan nem tartalmaz semmit az új koncepció. 

 

Emellett a minisztériumnak megküldött javaslatában a MEOSZ kérte, hogy  az intézményi 

férőhelyekre történő új felvételek teljes tilalmának elrendelését, valamint emellett terv kidolgozását 

az 50 fős lakhatási formák kitagolására is. A felvételi korlátozást, mint alapelvet tartalmazza ugyan 

koncepció, azonban az 50 fős lakhatási formák felszámolására nem tesz javaslatot. Felhívjuk 

ismételten a figyelmet arra, hogy amíg Magyarország esetében az 50 fős elhelyezéssel, addig 

Ausztráliával és Horvátországgal kapcsolatosan már a 20 fős elhelyezéssel összefüggésben is azt 

állapította meg a CRPD Bizottság, hogy az CRPD 19. cikkébe ütközik. 

 

A MEOSZ továbbá kiáll azért, hogy fogyatékos ember diszkriminatívan kimaradjanak a megfelelő 

szolgáltatások igénybevételéből. Minden férőhely kitagolását célul kell kitűzni fenntartótól, az 

egyén állapotától függetlenül. 

 

6. Alapszolgáltatások fejlesztése 

 

Bár az új koncepció több helyen utal az alapszolgáltatások fejlesztésének szükségességére, 

ugyanakkor sem a kormányhatározat-tervezet, sem pedig a koncepció nem tartalmaz konkrét, 

koncepcionális javaslatokat a szociális, az egészségügyi, oktatási és gyermekvédelmi ellátórendszer 

átalakítására. Erre tekintettel továbbra is javasoljuk az egészségügyi, oktatási és gyermekvédelmi 

ellátórendszer teljes felülvizsgálatát és átalakítását annak érdekben, hogy a szolgáltatások 

egymással együttműködve minél hatékonyabban tudjanak reagálni a fogyatékos emberek egyéni 

szükségleteire. A közösségi szolgáltatások számának és kapacitásának növelése nélkül a kitagolás 

elbukik. 

 

7. Szolgáltatási gyűrű 

 

A kitagolási folyamat sikerességéhez elengedhetetlennek tartjuk az országos lefedettségű, minőségi 

és szükségletekhez igazodó mennyiségi szolgáltatások biztosítását. Ennek megvalósulásához 

elengedhetetlen egy országos szintű szükségletfelmérés, amely a tervezés és a finanszírozás 

kiindulási alapjául szolgálhat.  
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Ahogy arra a MEOSZ is felhívta a figyelmet, az új koncepció is rögzíti, hogy a támogató 

szolgáltatás akkor támogathatja a fogyatékos embereket valójában, ha megfelelő kapacitással 

rendelkezik az adott településen, mindezen túl azonban szükség van a rendelkezésre állási időtartam 

bővítésére. Az akár 24 órás elérhetőség mind a családban élő, mind a kiváltásban érintett fogyatékos 

emberek esetében jobban tudja támogatni az egyedi és eltérő élethelyzeteket, az önálló életvitelt, 

akárcsak a nappali intézmények nyitvatartási óráinak növelésével. 

 

8. Finanszírozás 

 

A differenciált finanszírozási modell alapfeltétele és annak továbbgondolása kapcsán tett 

háromlépcsős modellre vonatkozó javaslatainkat nem vették figyelembe az új koncepció 

megalkotása során. Első lépésként elengedhetetlennek tartjuk egy, az egyéni szükségletekre reagáló 

szektorsemleges finanszírozás bevezetését, amelyre a személyi költségvetés épülhet a jövőben.  

 

9. Fogyatékossággal élő gyermekek  

 

Az új koncepcióban kiemelt figyelmet kapnak a fogyatékossággal élő gyermekek. Alapvetően 

családközeli megoldási lehetőségekben gondolkodik, tartalmazza a nevelőszülő hálózat 

megerősítését, valamint ezen gyermekek támogatott lakhatási formában történő ellátását.  

 

Ugyanakkor az a 1997. évi XXXI. törvény 7. § (2) bekezdés a) pontja diszkriminatív módon 

továbbra is lehetővé teszi, hogy amennyiben azt a különleges ellátást igénylő vagy a kettős 

szükségletű gyermek állapota indokolja, akkor a nevelőszülők és gyermekotthonok mellett 

fogyatékosok vagy pszichiátriai betegek otthonában is elhelyezhető. Ezt a gyakorlatot a CRPD és a 

Gyermekek Jogairól szóló New Yorki Egyezmény szellemiségében fel kell számolni az új 

koncepció részeként. A stratégiának emellett külön ki kell térnie a jelenleg intézményben élő 

fogyatékos gyermekek családban való gondozási feltételeinek megteremtésére és ezzel közel 800 

fogyatékos gyermek kitagolásáról gondolkodni kell.  Külön ki kell térni a gondozásba vételt 

megelőző lépésekre is. 

 

10. Támogatott döntéshozatal 

Az új koncepció csak utal a támogatott döntéshozatal intézményére. Szövetségünk szerint a 

gondnokság jogintézménye és a támogatott döntéshozatal rendszere jogszabályi alapjainak, 

valamint a gyakorlatban megvalósuló végrehajtásának folyamatos monitorozása és – a kiváltási 

folyamat adatain, elemzésein is alapuló – átalakítása indokolt. A kiváltása során kezdeményezni kell 

a gondnokság alá helyezés megszüntetését, illetve kevésbé korlátozó irányba történő módosítását. 

Az érintett személyek számára lehetővé kell tenni, hogy a gondnoksági rendszerből való 

kikerüléshez minden szükséges jogi és egyéb támogatáshoz hatékonyan hozzáférjenek. A 

cselekvőképesség gyakorlásához szükséges, megfelelő és hatékony támogatásokat az élet minden 

területén lehetővé kell tenni. 

 

Budapest, 2019. február 20. 

    

Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége 
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Mellékletek: 

 

- A MEOSZ Czibere Károly államtitkárúrnak írt levele az intézményi normatíva tárgyában, 

melyet Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízottnak is elküldtünk. 

- A MEOSZ észrevételei az EFOP - 2.2.2. kódszámú Felhívás „1.1. A felhívás indokoltsága és 

célja” pontjával, valamint a CRPD 19. cikkének értelmezésével kapcsolatosan 

- MEOSZ aggályai az EFOP-2.2.3-16 és az EFOP-2.1.1-16 kódszámú Felhívás Magyarország 

nemzetközi jogi kötelezettségekbe ütközésével kapcsolatosan 

- A MEOSZ véleménye az intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való 

áttérés fejlesztése- Intézményi férőhelykiváltás EFOP 2.2.2 pályázati felhíváshoz 

- A MEOSZ észrevételei az EFOP - 2.2.2. kódszámú felhívásával kapcsolatosan: részleges 

kontra teljes kiváltás 

- A MEOSZ elemzése az EFOP 222 pályázati helyszínekről 


