módosító javaslat

Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló T/4730. számú törvényjavaslathoz
a következő módosító javaslatot terjesztem elő.
A törvényjavaslat 8. melléklet a 2015. évi …. törvényhez I. pont (Szakmai dolgozók
átlagbére alapján számított béralapú támogatása )az alábbi ba) alponttal egészül ki, továbbá a
III. pont (Kiegészítő szabályok) az alábbi 10. ponttal egészül ki:

[I. Szakmai dolgozók átlagbére alapján számított béralapú támogatása]
[b) A számított szakmai munkatárs létszám meghatározása]

ba) A számított szakmai munkatárs létszám meghatározása azon
nem állami szociális fenntartók esetében, amelyek a Szoctv. 57. § (2) bekezdése szerinti
személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást fogyatékos személyek számára
biztosítják :
a. fogyatékos személynek minősülő ellátottak esetében
GSZ=2 606 040/3,5
b. súlyos fogyatékos személynek minősülő ellátottak esetében

GSZ= 2 606 040/2
c. autista, és halmozottan fogyatékos személynek minősülő ellátottak
esetében
GSZ= 2 606 040/1,33

VAGY:
ba) A számított szakmai munkatárs létszám meghatározása azon a Szoctv. 57. § (2)
bekezdése szerinti személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást fogyatékos
személyek számára biztosító intézmények civil szervezet fenntartója esetében:
a) fogyatékos személynek minősülő ellátottak esetében
GSZ=2 606 040/3,5
b) súlyos fogyatékos személynek minősülő ellátottak esetében

GSZ= 2 606 040/2
d. c) autista, és halmozottan fogyatékos személynek minősülő ellátottak
esetében
GSZ= 2 606 040/1,33
III.Kiegészítő szabályok
10. A számított szakmai munkatárs létszám meghatározása során fogyatékos személy
ellátottak számának meghatározásakor a fogyatékosság típusának, súlyosságának és
fokának a minősítésre a 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet a súlyos fogyatékosság
minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának
szabályairól irányadóak.

INDOKLÁS:
A fogyatékos személyek ellátását az egyéni szükségletek szerint kell differenciálni, amelyhez
a finanszírozás igazodik. Erre már van példa a bölcsődei ellátásban, a közoktatásban, vagy
a demenciával küzdő idősek esetében. A jogosultsági alapot a 1998. évi XXVI. törvény a
fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról1, valamint a 141/2000. évi
1

28/1998 Tv azzal, hogy a fogyatékos állapot független attól, hogy mikor vált fogyatékossá az adott személy:

23. §36 (1) Fogyatékossági támogatásra az a 18. életévét betöltött súlyosan fogyatékos, az ellátás igénylésének
időpontjában Magyarországon élő magyar állampolgár, letelepedett, valamint bevándorolt jogállású személy, továbbá a
magyar hatóság által menekültként, illetve hontalanként elismert személy jogosult, akinek37
a) segédeszközzel vagy műtéti úton nem korrigálható módon látóképessége teljesen hiányzik vagy aliglátóként minimális
látásmaradvánnyal rendelkezik és ezért kizárólag tapintó-halló életmód folytatására képes (látási fogyatékos),38

b)39 hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére
segédeszközzel sem képes, feltéve, hogy
ba) halláskárosodása 25. életévének betöltését megelőzően következett be, vagy
bb) halláskárosodása mellett a hangzó beszéd érthető ejtése elmarad (hallási fogyatékos),

c) értelmi akadályozottsága genetikai, illetőleg magzati károsodás vagy szülési trauma következtében, továbbá
tizennegyedik életévét megelőzően bekövetkező súlyos betegség miatt középsúlyos vagy annál nagyobb mértékű (értelmi
fogyatékos),
d)40 állapota a személyiség egészét érintő fejlődés átható zavara miatt, az autonómia-tesztek alapján súlyosnak vagy
középsúlyosnak minősíthető,

Kormányrendelet a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a
fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól2 adják.
e)41 a mozgásrendszer károsodása, illetőleg funkciózavara miatt helyváltoztatása a külön jogszabályban meghatározott
segédeszköz állandó és szükségszerű használatát igényli, vagy a külön jogszabály szerinti mozgásszervi betegsége miatt
állapota segédeszközzel eredményesen nem befolyásolható (mozgásszervi fogyatékos),
f)42 az a)-e) és h) pontban meghatározott súlyos fogyatékosságok közül legalább két fogyatékossága van (halmozottan
fogyatékos),
g)43 hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére segédeszközzel sem képes és
az a), c)-e) és h) pontok valamelyikében megjelölt egyéb fogyatékossága is van (halmozottan fogyatékos),
h)44 állapota kromoszóma-rendellenesség miatt súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető,
és állapota tartósan vagy véglegesen fennáll, továbbá önálló életvitelre nem képes vagy mások állandó segítségére szorul.
141/2000 Korm. R.

2

141/2000 Korm. R.

1. § (1) A Fot. 23. § (1) bekezdése a) pontjának alkalmazása során látási fogyatékosnak azt a személyt kell tekinteni,
akinek a fogyatékossága az 1. számú melléklet 1. pontjában meghatározott mértékű.
(2) A Fot. 23. § (1) bekezdése b) pontjának alkalmazása során hallási fogyatékosnak azt a személyt kell tekinteni,
akinek a fogyatékossága az 1. számú melléklet 2. pontjában meghatározott mértékű.
(3) A Fot. 23. § (1) bekezdése c) pontjának alkalmazása során értelmi fogyatékosnak azt a személyt kell tekinteni,
akinek a fogyatékossága az 1. számú melléklet 3. pontjában meghatározott mértékű.
(4)1 A Fot. 23. § (1) bekezdése d) pontja alkalmazása során autistának azt a személyt kell tekinteni, akinek az 1. számú
melléklet 4. pontjában meghatározott fogyatékossága fennáll.
(5)2 A Fot. 23. § (1) bekezdése e) pontja alkalmazása során mozgásszervi fogyatékosnak azt a személyt kell tekinteni,
aki
a) állapota miatt a helyváltoztatáshoz az 1. számú melléklet 5. pontjában meghatározott segédeszköz állandó és
szükségszerű használatát igényli, vagy
b) mozgásszervi okból állandó jelleggel ágyhoz kötött, ezért segédeszköz használatára állapota vagy
állapotrosszabbodása miatt nem képes, vagy
c) az 1. számú melléklet 6. pontjában meghatározott mozgásszervi betegségben szenved és emiatt állapota
segédeszközzel eredményesen nem befolyásolható.
(6)3 A Fot. 23. § (1) bekezdésének f) pontja szerinti halmozottan fogyatékos állapot minősítéséhez az 1. számú
mellékletben meghatározott, az adott fogyatékossági típusra vonatkozó orvos-szakmai mutatókat kell értelemszerűen
alkalmazni.
(7)4 A Fot. 23. § (1) bekezdésének g) pontja alkalmazása során a beszédnek hallás útján történő megértésére az a
személy nem képes segédeszközzel sem, akinek hallásküszöbértéke a beszédfrekvenciákon a nyolcvan dB felett van.
(8)5 A Fot. 23. § (1) bekezdés h) pontja alkalmazása során kromoszóma-rendellenességgel élőnek azt a személyt kell
tekinteni, akinek az 1. számú melléklet 7. pontjában meghatározott fogyatékossága fennáll.
1. Látási fogyatékosnak azt a személyt kell tekinteni,
a) akinek látóélessége megfelelő korrekcióval
aa) mindkét szemén 5/70,
ab) az egyik szemén 5/50, a másik szemén három méterről olvas ujjakat,
ac) az egyik szemén 5/40, a másik szemén fényérzékelés nincs, vagy a másik szeme hiányzik; rövidlátás esetén - a fenti
látásélesség értékeitől függetlenül - csak az jogosult a fogyatékossági támogatásra, akinek közeli látásélessége Csapody V.,
vagy annál rosszabb, vagy
b) akinek látótere mindkét oldalon körkörösen húsz foknál szűkebb. A szürkehályog műtéttel való gyógyíthatósága
kérdésében a megyei, fővárosi vezető szemész szakorvos állásfoglalása az irányadó. Fogyatékossági támogatásra az a
személy jogosult, akinek műtéti gyógyítását a szakorvos nem tartja indokoltnak, mivel a műtéti beavatkozástól
állapotjavulás nem várható.
2. Hallási fogyatékosnak azt a személyt kell tekinteni, akinek hallásküszöbértéke a beszédfrekvenciákon nyolcvan dB
felett van, és ennek következtében a hangzóbeszéd megértésére még segédeszközzel sem képes, feltéve, hogy
a) halláskárosodása 25. életévének betöltését megelőzően következett be, vagy
b) halláskárosodása mellett a hangzó beszéd érthető ejtése elmarad. Ez a szóbeli kifejezőkészség terén megnyilvánuló
olyan súlyos és végleges zavart jelent, amely a kommunikációt lehetetlenné teszi, és a kifejezésmód zavaraiban vagy a
beszéd akusztikus megnyilvánulásának hiányában mutatkozik meg.
3. Értelmi fogyatékosnak azt a személyt kell tekinteni, aki
a) önellátásra képtelen, ezért állandó ápolásra szorul, beszéde nem alakult ki vagy tagolatlan, tartalom nélküli, s
mindezek következtében a mindennapi élet szintjén csak kis mértékben képezhető, és élete más személy állandó segítsége
nélkül veszélybe kerülne (IQ pontja 0-19 között határozható meg olyan teszttel, amelynek átlaga száznál van. BNO szerinti
besorolása: F 73.), vagy
b) a hétköznapi élet elemi cselekményei területén másokra van utalva, mivel az általános értelmi képessége az adott
korosztályú népesség átlagától az első évektől kezdve számottevően elmarad, s amely miatt az önálló élet vezetése

A számítás átalakításának költségvetési hatásai:
12 500 fő bentlakásos ellátásban részesülővel számolva:
jelenleg: (827 418*12 500)*171,4 =17 727 430 650

jelentősen akadályozott (IQ pontja: 20-49 között határozható meg olyan teszttel, amelynek átlaga száznál van és standard
deviációja 15. BNO szerinti besorolása: F 71-F 72.).
4. IQ értékétől függetlenül autistának kell tekinteni azt a személyt, aki a fejlődés átható (pervazív) zavarában szenved,
és az autonómia-tesztek alapján állapota súlyos vagy középsúlyos (BNO szerinti besorolása: F 84.0-F 84.9).
5. Mozgásszervi fogyatékosnak kell tekinteni azt a személyt, akinek a mozgásrendszer károsodása vagy funkciózavara
miatt a helyváltoztatása az alább felsorolt segédeszközök állandó és szükségszerű használatát igényli:
a) végtag protézisek
aa) alsó végtag protézisek (egy végtagra)
- lábszárcsonkra,
- combcsonkra,
- csípőízületi csonkra,
- alsó végtag fejlődési rendellenességeire,
ab) felső végtag protézisek (mindkét végtagra)
- alkarcsonkra,
- felkarcsonkra,
- vállcsonkra,
ac) felső végtag protézisek (egy végtagra)
- alkarcsonkra,
- felkarcsonkra,
- vállcsonkra,
feltéve, hogy a másik felső végtag is olyan mértékben bénult, csonkolt vagy deformált, hogy az a manipulációs képességet
jelentős mértékben korlátozza;
b) ortézisek
ba) alsó végtag ortézisek (mindkét végtagra)
- alsó végtag izomzatának bénulása esetén dinamikus rögzítéssel ortézisek,
- járógépek,
bb) felső végtag ortézisek (mindkét végtagra)
- felső végtag izomzatának bénulása esetén,
bc) egy alsó és egy felső végtag ortézis,
bd) egy felső végtag ortézis, feltéve, hogy a másik felső végtag is olyan mértékben bénult, csonkolt vagy deformált,
hogy az a manipulációs képességet jelentős mértékben korlátozza,
be) egy végtag ortézis és gyógyászati segédeszköznek minősülő gerinc ortézis;
c) személyes mozgás nem testen viselt segédeszközei
ca)76 egy karral működtetett járóeszközök
- hónalj- és könyökmankók, abban az esetben, ha a kérelmező protézis vagy ortézis állandó használatára az állapotából
következően nem képes,
- könyökmankók, abban az esetben, ha a kérelmezőnek mindkét alsó végtag bénulása, illetve azok súlyos deformitása,
vagy a végtagok egymástól eltérő rövidülése miatt nehéz ortopéd cipőt kell viselnie, amennyiben a végtagok súlyos sérülése
a végtag térfogat, és ezáltal az izomerő jelentős csökkenését okozza,
cb) kerekesszékek (ideértve az olyan helyváltoztatást szolgáló eszközt is, amely valamilyen életfunkciót fenntartó
készülékhez kötött)
- kézi meghajtású,
- elektromos kerekesszék.
6. Mozgásszervi fogyatékosnak kell tekinteni azt a személyt is, akinek
a) mindkét felső végtagja a manipulációs képességet olyan jelentős mértékben korlátozóan bénult, csonkolt, deformált
vagy torzult, amely önmagában vagy műtéti korrekcióval alkalmas lehet alapfunkciók elvégzésére, de a felső végtag
protézis használata esetén e funkciók ellátására már nem lenne képes;
b) legalább két végtagra vagy egy végtagra és a törzsre kiterjedő tartós ízületi, illetve izommerevsége, bénulása, vagy
csont-, illetve ízületi deformitása van, amennyiben ez az állapot a mozgást vagy az érintett testrészek használatát súlyos
mértékben akadályozza;
c) túlmozgással együttjáró súlyos mozgáskoordinációs zavara a járást vagy a motoros képességeket jelentős mértékben
akadályozza.
7.77 Kromoszóma-rendellenességgel élőnek kell tekinteni azt a személyt, aki az autoszómák vagy nemi kromoszómák
teljes egészének vagy azok egy részletének többletével vagy hiányával született, és ebből adódóan állapota súlyos vagy
középsúlyos.

1. javaslat szerint 3250 fő fogyatékos, 2625 fő súlyos fogyatékos, 6625 fő autista,
halmozottan fogyatékos személlyel számolva3:
a. 3250*747 583 = 2 429 644 750
b. 2625*1 303 020 = 3 420 427 500
c. 6625* 1 959 429 = 12 981 217 125
d. Mindösszesen: 18 831289 375
2. 2. javaslat szerint javaslat szerint 1255 fő: 155 fő fogyatékos, 800 fő súlyos
fogyatékos, 300 fő autista, halmozottan fogyatékos személlyel számolva4:
Jelenleg: 1 255*827 418 =1 038 409 590 + 190 000 000 = 1 228 409 590
a. 155*747 583 =115 410 365
b. 800*1 303 020 = 1 042 416 000
c. 300*1 959 429 = 587 828 700
d. Mindösszesen: 1 745 655 065

A javaslat társadalmi hatásai
Megszűnik a fenntartó szerinti differenciált forráshoz való hozzájutás, a fogyatékos
személyeknek diszkriminatív, az ellátó státusza szerinti, az állami támogatásban megjelenő
megkülönböztetése. Az igazságos, a fogyatékosság, ezzel együtt a szükségletekhez igazodó
finanszírozási rendszer alakul ki, a szolgáltatók érdekeltté válnak a súlyos, halmozottan
fogyatékosok ellátásában, a kevésbé rászorultak ellátása az alacsonyabb küszöbű
szolgáltatások felé tolódik el.

Ellenőrizhetőség
Fogyatékos: a fogyatékossági támogatásra jogosultak erre vonatkozó igazolása
Súlyos fogyatékos: a magasabb fogyatékossági támogatásra jogosultak erre vonatkozó
igazolása,
Autista, halmozottan fogyatékos: a magasabb fogyatékossági támogatásra jogosultak erre
vonatkozó igazolása, és/vagy a BNO, FNO, MNO szerinti orvosi igazolások
3

becsült adat

4

becsült adat

Magasabb családi pótlékkal rendelkezők esetében a BNO, FNO, MNO szerinti orvosi
igazolások
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