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Fülöp Attila  
Gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár részére 
 
Belügyminisztérium 

 

Tisztelt Államtitkár Úr! 

 

A Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete (SZMME) a hozzánk forduló és jelen levelet a mai 

napig aláíró 32 fenntartó és az általuk ellátott idős és rászoruló magyar állampolgárok nevében az 

alábbi információval, észrevétellel és kéréssel fordulok Önhöz, egyben kérem Önt, hogy mindezeket 

továbbítsa Magyarország Kormánya felé. 

Az SZMME-hez fordult több tucat nonprofit szervezet, mint intézmény-fenntartó, a személyes 

gondoskodás keretébe tartozó szakosított intézményi ellátást, ezen belül ápolást, gondozást nyújt: 

idős otthonokat tart fent, bentlakásos otthonokat működtet fogyatékkal élők, pszichiátriai betegek 

számára, nappali ellátást, szociális étkeztetést és még számos szociális ellátást nyújtanak. A szociális 

ágazatban megközelítően 200 nonprofit nem állami és egyéb nem állami fenntartó nyújt bentlakásos 

ellátást. Ezek a fenntartók más egyéb szolgáltatásokat is nyújtanak, így összesen 648 intézményt 

működtetnek, napi szinten ellátva több mint 30 000 embert.  

Mint az Ön előtt is jól ismert, 2022-ben a rezsiköltségek drámai mértékben megnövekedtek. A 

kormány az ágazatban is érvényesülő áldatlan állapotokat felismerve kiegészítő támogatásokat 

nyújtott a fenntartók egy részének, míg más szervezeteknek időszaki pályázati lehetőséget nyitott 

meg, ezek az egyes szektorokban eltérő módon voltak hozzáférhetőek. 

Könnyen belátható, hogy a szolgáltatások megszűnése vagy megszüntetése végzetes 

következményekkel járna. Olyan sok idős és rászoruló ember maradna ellátatlanul, hogy ezt a 

megnövekedett szolgáltatási igényt az állami és/vagy az egyházi fenntartók már egyáltalán nem 

tudnák ellátni. 

A fenntartóktól, intézményektől kapott adatokból egyértelműen látszik, hogy az intézményeket 

súlyosan megterhelik a többszörösére, sőt akár tízszeresére is megnövekedett rezsiköltségek. Az 

intézmény fenntartók álláspontja szerint a napi személyi térítési díjat nem lehet oly mértékben 

emelni, amellyel fedezni lehetne a megemelkedett költségeket. 



 

Mindezen túl az élelmiszerekért, a tisztítószerekért is a korábbi ár sokszorosát kell kifizetniük. 

Megnehezíti a helyzetet, hogy: 

• pályázatok számukra nincsenek kiírva, a minisztérium által kiírt rezsiköltség-támogatás nem 

volt mindenki számára hozzáférhető és gyorsan kimerült a rendelkezésre álló keretösszeg; 

• a helyi önkormányzatoknak nincsen erre a célra forrásai, az államtól kapott támogatást az 

önkormányzatok csak a saját intézményeikre fordítják, abból a településen működő civil 

szervezetek nem részesülnek; 

• nem áll rendelkezésükre az egyházi fenntartókat megillető kiegészítő normatív támogatás 

összege; 

• az alapítványi fenntartású egyetemeket megillető rögzített energiaárakat sem vehetik 

igénybe, a civil szervezetek megkötött szolgáltatási szerződései már lejártak, illetve lejárnak a 

jövőben, így a rezsiköltségek a többszörösére emelkednek; 

• a térítési díjakat már megemelték, de ezzel a megoldással is csak részben tudják fedezni 

megnövekedett költségeinket, a térítési díj további emelése az ellátotti jogok sérülése nélkül 

teljességgel lehetetlen; 

• ellátottjaik családjainak teherbírása is véges, hiszen minden családot hasonló képpen 

drámaian érint a megélhetési költségek emelkedése.  

A civil fenntartású intézmények esetleges megszűnése esetén sok rászoruló ember maradna 

ellátatlanul, ezt a megnövekedett szolgáltatási igényt az állami és/vagy az egyházi fenntartók már 

egyáltalán nem tudnák ellátni tekintettel arra, hogy a jelenlegi kapacitásokat is jelentősen meghaladja 

a szolgáltatásra várakozók száma. Összességében az államnak is érdeke, hogy ezek a szervezetek 

fennmaradjanak és stabilan működjenek. 

Bízunk és hiszünk abban, hogy Magyarország Kormánya nem hagyja ezeket az intézményeket és 

ellátottjaikat a sorsukra! 

Azt gondoljuk, hogy a jelenlegi vis major helyzetben életbe kell lépnie az 1993. évi III. tv. 2. §-nak 

(4) bekezdése, miszerint: „Ha az egyén önmagáról gondoskodni nem képes, és a hozzátartozók a (2) 

bekezdés szerinti, a települési önkormányzat pedig a (3) bekezdés szerinti gondoskodásra vonatkozó 

kötelességet nem teljesítik, az államnak jogszabályban meghatározott feltételek szerinti 

kötelezettsége áll fenn”. 
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Tisztelt Államtitkár Úr, kérjük, hogy a Magyar Kormány a szociális intézmények fenntartói számára 

a rezsiköltségek emelkedésének kompenzálása céljából, a gondozási napok számának függvényében 

állapítson meg kifejezetten a rezsiköltségek fedezetét célzó kiegészítő támogatást, mely fenntartótól 

függetlenül (szektorsemlegesen) egységesen és általánosan érvényesül a szociális intézményeknél! 

A SzMME belső felmérésben részt vevő civil szervezetek adatközlése alapján javasoljuk, hogy az 

ellátás biztonságos fenntartása céljából a kiegészítő normatív támogatás összege 570,- Ft/nap legyen 

ellátottanként, s ez alapján kerüljön meghatározásra a költségvetési törvényben foglalt működési 

támogatás összege. 

 

Kecskemét, 2023. március 14. 

 

Tisztelettel: 

 

 

Meleg Sándor 

SzMME elnök 

 

  



 

Aláíró szervezetek: 

 

1. Koppányvölgye Idősek Otthona és Ápolási Központ Nonprofit Kft. 

2. Gyógyítás és Szeretet Nonprofit Kft. Szeretetotthona 

3. Ilona-Aranykor Szociális Gondozó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 

4. Ezel Egészségügyi és Szociális Közhasznú Nonprofit Kft., Idősek Otthona 

5. Szent István Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. 

6. Anikó-Napsugár Szociális Gondozó Kh. Np. Kft. 

7. Platán Idősek Otthona 

8. Hotel Béda Idősek Lakóotthona 

9. Centomilla Nonprofit Kft. 

10. Napfény 2001. Nonprofit Kft. Idősek Otthona 

11. Aranybárka Egyesület 

12. Aranykor Időskorúak Otthona Alapítvány 

13. Berzsánék Idősek Háza 

14. Egymást Segítő Egyesület   

15. Esthajnal Idősek Otthona 

16. Filia Alapítvány Idősek Otthona 

17. Gerogondex Nonprofit Bt. 

18. Léna-Ház Közhasznú Kft. 

19. Lila Akác Idősek Háza és Ápoló Otthona Alapítvány 

20. Magányos Idős Emberek Gondviselése Alapítvány 

21. Napfény Otthon Közhasznú Alapítvány  

22. Napház Gondozó Centrum Közhasznú Nonprofit Kft. 

23. Normafa Idősek Otthona 

24. Porrogszentkirály Idősotthon 

25. SENECTUS Idősek Otthona 

26. Kék Nefelejcs Alapítvány 

27. Gyergye Nonprofit Közhasznú Kft. 

28. Egymásért 2001 Nonprofit kft.  Nyugodt Évek Idősek Otthona 

29. Napvirág Idősek Otthona Nonprofit Kft. 

30. Kóródi Gyula Alapítvány 

31. Klára-Szíve Nonprofit Kft. 

32. "Óvó Kezek" Nonprofit Kft. 


