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Tájékoztatás a szociális kiadásokról a 2015.-évi költségvetésben 

Beszéljük meg február 11-én 10 órakor kezdődő kibővített elnökségi ülésen.  

 

A benyújtott indoklás mellékletei szerint az államháztartás GDP arányosan 
jövőre is kevesebbet fordít jóléti kiadásokra. 2015-ben a kiadási 
főösszeghez mért jóléti kiadások nagysága csökken 2010-hez képest: 61,5%-
ról 56,6%-ra. A jóléti funkciókra szánt források nagysága is csökkent 2010-
hez képest 30,6-ról 27,4%-ra.  

 
A jóléti funkciókra szánt kiadások a GDP arányában 

 2010 2011 2012 2013 
2014 
terv 

2015 
terv 

Oktatási 
tevékenységek és 
szolgáltatások 5,8 5,7 5,1 5,3 5,5 4,7 

Egészségügy 4,5 4,6 4,3 4,5 4,4 4,0 

Társadalombiztosítási 
és jóléti 
szolgáltatások 17,3 16,8 16,8 16,6 16,7 15,5 

Lakásügyek, települési 
és közösségi 
tevékenységek és 
szolgáltatások 1,7 1,5 1,6 1,6 1,5 1,5 

Szórakoztató, 
kulturális, és vallási 
tevékenységek és 
szolgáltatások 1,4 1,5 1,4 1,5 1,5 1,6 

JÓLÉTI FUNKCIÓK 
összesen 30,6 30,0 29,2 29,5 29,5 27,4 

Forrás: költségvetési törvényjavaslatok és zárszámadások 
 
A szűkebben vett szociálpolitikai kiadások GDP arányos mértéke is csökken 
összességében. A társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatásokra 2010-ben 
még a GDP 17,3%-át költötte az állam, 2015-ben már csak 15,5%-át fogja. A 
táblázatból látható a rokkant ellátások csökkentésének hatása, illetve a 
nyugdíjrendszer „profiltisztításának” következményei is. Szembetűnő a 
családoknak járó ellátások csökkenése.  
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A jóléti funkciók közül a társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások szánt 
kiadások mértéke a GDP arányában 

 2010 2011 2012 2013 
2014 
terv 

2015 
terv 

Táppénz, anyasági vagy 
ideiglenes rokkantsági 
juttatások 1,6 1,4 1,6 1,5 1,5 1,4 

Nyugellátások 10,1 10,1 9,4 9,5 9,6 9,1 

Egyéb társadalombiztosítási 
ellátások 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Munkanélküli ellátások 1,1 0,9 0,8 0,8 0,6 0,7 

Családi pótlékok és 
gyermekeknek járó 
juttatások 2,0 1,9 1,9 1,7 1,8 1,6 

Egyéb szociális támogatások 0,9 1,0 1,9 1,6 1,5 1,1 

Szociális és jóléti intézményi 
szolgáltatások 1,3 1,2 1,1 1,3 1,4 1,5 

Társadalombiztosítási és 
jóléti szolgáltatások 
összesen 17,3 16,8 16,8 16,6 16,7 15,5 

 
- A "Családi pótlékok és gyermekeknek járó juttatások" besorolás alatt 
522 milliárd forint szerepel, miközben idén még 540 milliárd forint volt rá. 18 
milliárddal csökkennek a családi támogatások. (Nem tartalmazza a családi 
adókedvezmények 240 milliárdját.) 
- 2015-ben 373 milliárd forintot irányoztak elő "egyéb szociális 
támogatásokra", miközben az idei előirányzat még 445 milliárd forint volt. Ez 72 
milliárd mínusz a szociális támogatások a területén. 
- A "munkanélküli ellátásokra" idén 251 milliárd forintot 
terveztek, jövőre már csak 237 milliárdot. Ez 13 milliárd mínusz a 
munkanélküli ellátásoknál. 
 
 
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap:  
Itt szerepelnek a legfőbb családi támogatások is, köztük a családi pótlék.  
Korábbi adatokkal összevetve látható, hogy az elmúlt években a családi 
pótléknál 30 milliárd forinttal csökkent a kiadások mértéke. Jövőre már 



 4 

csak 327 milliárd forintot terveznek rá. Ennek oka lehet a tankötelezettség 
korhatárának leszállítása; a családi pótlék (iskoláztatási támogatás) 
iskolalátogatáshoz kötése (50 igazolatlan óra után megvonják); a 
magasabb összegű családi pótlék tavalyi szigorítása, amivel beteg, asztmás 
gyermektől vették el ezt az ellátást (az ahhoz kötött egyéb 
kedvezményekkel); illetve az adott korcsoport csökkenése. Az iskolai 
hiányzások miatt az elmúlt években volt, hogy a tízezer főt is meghaladta 
azok száma, akiknek felfüggesztették az ellátás folyósítását. 
Az ellátások némelyikének alapösszegét a költségvetési törvény határozza 
meg. Ezek egyike sem változik jövőre: a babakötvény első utalási összege 
továbbra is 42 500 forint lesz.  
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény évi kétszeri támogatásának 
(már nem pénzbeli csak utalvány) esetenkénti összege 5 800 forint marad. 
 
A közgyógyellátásban – 2015-ben (fél milliárd forint a csökkenés) –, egy szó 
sem esik az indoklásban. A közgyógyellátás havi kerete 12 ezer forint 
marad jövőre is, ahogyan az éves eseti keret sem változik: hat ezer forint 
marad. 
A 2018-ig bemutatott államháztartási mérleg tervezete szerint nem csak a 
jövő évben, hanem azután is folyamatosan csökkennek az Alap kiadásai. 
 
 
Segélyezés 
 „Segély helyett munkát – ez a Kormány politikájának alapelve.” – áll az 
indoklásban. Ez valójában azt jelenti, hogy közmunkát adnak segélyként!  
A benyújtott költségvetésből először azt láttuk, növekszik azon ellátások 
köre, amelyekről az önkormányzatok saját hatáskörben dönthetnek. Úgy, 
hogy mindehhez kevesebb forrás társult. Az elfogadott számok alapján 
végül az alábbi összevetést lehet adni, ami alapján 43 milliárd forint a 
pénzbeli ellátásokra fordított csökkenés mértéke a 2014 számokhoz 
képest.  
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A pénzbeli szociális támogatásokkal összefüggő kiadások a költségvetésben 
2014 2015 

Egyes jövedelempótló 
támogatások 
kiegészítése 

99 873,5 
Pénzbeli szociális 
ellátások kiegészítése 

25 850,1 

Hozzájárulás a pénzbeli 
szociális ellátásokhoz 

39 088,1 

A települési 
önkormányzatok 
szociális feladatainak 
egyéb támogatása 

30 124,3 

Járási szociális 
feladatok ellátása* 

22 385,6 
Járási szociális 
feladatok ellátása* 

61 895,9 

összesen: 161 347,2 összesen: 117 870,3 

**2014-ben a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetében 
szerepelt ez a sor, ebből finanszírozzák a járási hivatalok által 
megállapítható támogatásokat (ápolási díj, időskorúak járadéka). A 2015-ös 
költségvetési tervezetben a Nemzeti Család- és Szociálpolitikаi Alap része 
lesz. 
 
A segélyek kifizetéséhez adott egyik előirányzat a pénzbeli szociális 
ellátások kiegészítése címet viseli. Ez az, ami jelentősen lecsökken, mivel 
2015-ben lényegében a kifutó jelleggel megszüntetett korábbi ellátások 
fedezetére szolgál csupán. Így ez a sor 25,9 milliárd mindössze az idei 99,9 
milliárdhoz képest. 
 
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása.  
A jelenleg létező támogatások közül megszűnik: 

a rendszeres szociális segély  
a lakásfenntartási támogatás  
az adósságkezelési szolgáltatás,  
a méltányossági közgyógyellátás,  
a méltányossági ápolási díj,  
az önkormányzati segély 
az óvodáztatási támogatás a kötelező óvodáztatás bevezetésével, 
2015. szeptember 1-jétől szűnik meg. 

A szociális törvény a következő ellátásokat fogja szabályozni: 
az időskorúak járadéka,  
a foglalkoztatást helyettesítő támogatás,  
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az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás,  
az ápolási díj,  
az alanyi és normatív közgyógyellátás,  
az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság. 

 
A kötelező segélyek körén kívül további ellátások nyújtásáról és a 
jogosultsági feltételekről az önkormányzat szabadon dönthet. A szociális 
törvény az önkormányzatok által biztosítandó segélyek tekintetében 
annyit ír elő, hogy az önkormányzat a helyi viszonyokhoz mérten, a 
krízishelyzetben lévő személyek számára, illetve a helyi szociális problémák 
kezelésére települési támogatást nyújt. 

1) Bevezetik a belépési hozzájárulás lehetőségét a bentlakásos 
otthonokban (pl. bentlakásos idős vagy fogyatékos otthonok. A 
belépési díj maximum nyolc millió forint lehet. 

2) Módosulnak az intézményi jogviszony megszűnésének szabályai. 
Ha valakinél a tartozás a kéthavi személyi térítési összegét 
meghaladja, intézményi jogviszonya megszüntethető. 

3) 2015. január 1-jét követően családsegítés szolgáltatást csak 
gyermekjóléti szolgáltatással együtt, egy szolgáltató keretében 
lehet létrehozni. 

4) A nevelőszülői rendszert számos módon módosítják. Az eddigi 500 
órás tanfolyam helyett már a 60 órás képzés is elegendő lesz. 

5) A jövőben a tgyás-nál a szerzői jog védelme alatt álló alkotásért 
járó díjazás, a tiszteletdíj is kereső tevékenységnek minősül, ami 
kizárja az ellátás megállapítását. Hasonló módon változna mindez a 
gyed esetében is, amivel nem értünk egyet. 
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Megvalósult programok 
 

Emlékeztető  

A Budapesti Szervezete 2015. január 12.-i elnökségi ülésről. 
 

Budapesti 
Egyesület 

A budapesti Egyesület az Országos Szövetség 
tagszervezeteként fog működni. A klubok a budapesti 
egyesületnek fizetik a tagdíjat és klubonként 500 Ft-ot fizet 
a budapesti Egyesület a Szövetségnek. 
 

Ciprus, 
Görögország  

Csohány Gábor beszámolt, hogy milyen külföldi utak, 
üdülések, lehetőségek merülnek fel 2015-ben. 
 

Kiskunhalasra 
kihelyezett 

értekezletet 

A budapesti elnökség a klubvezetőkkel közösen május 14-
17 között kihelyezett értekezletet tervez Kiskunhalasra. 
Részletes program az Klubvezetői találkozó Kiskunhalason 
címszó alatt olvasható. 
Jelentkezés határideje: 2015. február 20. 
Befizetés határideje: 2015. március 30. 
 

SOS 
távfelügyelet 

tájékoztató 

Az SOS Távfelügyelet vezetőségének munkatársai az alábbi 
helyszíneken és időpontokban tartanak tájékoztatót: 
 
 Január 20. 11 óra. Harmat Nyugdíjas Klub. Vezető: Bors 

Lajosné 
 Január 26. 15 óra. Mozgássérültek Budapesti Egyesülete, 

XVII. Kerületi Szervezete. Klubvezető: Horváth Andrásné  
 Február 9. 13. óra Rózsa Nyugdíjas Klub. Klubvezető: 

Kovács Ferencné 
 Február 11. 15 óra. XVII. Kerületi Mozgássérültek 

Egyesülete. Klubvezető: Giba Istvánné 
 Február 24. 14. óra. RACUK. Klubvezető: Illés Jánosné 
 Március 6. 13. óra, Taurus Nyugdíjas Klub. Klubvezető: 

Renfer István. 
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Februári 
feladatok 

 Bábszínház látogatás a Hajléktalan óvodával 2015. 
február 23. 

 A következő kerületi bemutatkozás előkészítése a XVIII. 
Kerületben. 

 
Következő 

elnökségi  
2015. február 11. szerda.  
 

 
 
 

Előttünk álló programok 
 
Klubvezetői találkozó Kiskunhalason  

Az elmúlt évek nagy sikerére való tekintettel, ebben az évben is 
meghirdetjük a klubvezetői találkozót, ezúttal Kiskunhalasra. Bízunk benne, 
hogy minél többen kirándultok velünk Kiskunhalasra! 

Időpont 2015. május 14-15-16-17 (4 nap, 3 éjszaka)  
 

Utazás, 
útiköltség 

Utazás a Keleti pályaudvarról, a 10. 05 órakor induló 
vonattal. Kiskunhalason a csoportot külön busz várja és viszi 
a Csipke Hotelbe. 
Útiköltség 65 év alatt a teljes áru vonatjegy költsége egy 
útra: 2.750 Ft+pótjegy, 65 év felett csak pótjegyet kell 
váltani. 
Az utazásköltségét mindenki saját maga fizeti! (A 
résztvevők részére javasoljuk a vonatjegyek elővételben 
történő megvételét!) 
 

  
Szállás-

költség a 
Csipke 

hotelben 

A Hotel 30 szobával várja a vendégeket, egy ill. kétágyas 
elhelyezéssel: 
 egyágyas szobában félpanziós ellátással: 9.600 Ft/éj 
 kétágyas szobában félpanziós ellátással: 7.600 Ft/éj 
 idegenforgalmi adó: 300 Ft/fő/éj  
Félpanziós ellátás: büfé jellegű reggeli, menüválasztásos 
vacsora.  
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A Csipke Hotel Kiskunhalas belvárosában, a városi 
gyógyfürdő szomszédságában, színes programlehetőséggel 
várja a pihenni vágyókat. 
A szobák erkélyesek, fürdőszobás, TV, minibár, telefon, 
hajszárítóval felszereltek.  
A kiskunhalasi gyógyvíz mozgásszervi betegek, 
nőgyógyászati panaszok enyhítésére alkalmas. 
A szálloda minden eltöltött napra belépőt biztosít a városi 
gyógyfürdőbe. 
 

Fakultatív 
program 

Fakultatív program lehetőségek:  
 Ismerkedés Kiskunhalas nevezetességeivel 
 látogatás Kalocsára, Bajára, hajókázás a Sligovica folyón. 

 
Jelentkezési 

határidő 
 

2015. február 28. 
 

Befizetés  
 

határideje március 30. 
 

Részvételi 
szándék  

A jelentkezéseteket az alábbi e-mail címre kérjük: 
csohany42@freemail.hu,  medveczki.aranka@gmail.com,  
vagy telefonon: 06-1387-5942, vagy 06-1-256-8012. 
Bízunk benne, hogy minél többen kirándultok velünk 
Kiskunhalasra! 

 
 

mailto:csohany42@freemail.hu
mailto:medveczki.aranka@gmail.com
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Ciprusi Program 
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Görögország 
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Színházajánló 

Belvárosi Színház (1075. Budapest, VII. kerület, Károly krt. 3/a).  
A megrendelt jegyeket (névre szólóan) az előadás előtt 1 órával, a 
színházban lehet átvenni. Felhívom szíves figyelmeteket, hogy a jegyeket 
akkor is ki kell fizetni ha az előadáson nem tudtok részt venni. 
A jegyrendelést január végéig (30-ig) fogadjuk 
fekete.zsuzsa49@hotmail.com email címen.  
 

Dátum Nap Belvárosi Színház  kedvezményes ár 

febr. 15. vasárnap Edith PAIF 18 h 1 900 

febr. 18. szerda Ez a hely 20 h 1 900 

febr. 25. szerda APA 19 h 1 900 

febr. 26. csütörtök Happy Ending 20 h 1 900 

febr. 28. szombat Gyógyír északi szélre 20h 
1 900 

márc. 1. Vasárnap Amadeus 11 h 2 500 

márc. 3. kedd A szív hídjai 20 h 1 900 

márc. 4. szerda A folyón túl Itália 19h 1 900 

márc. 8. vasárnap Római vakáció 15h 1 900 

márc. 10. kedd APA 19 h 1 900 

márc. 11. szerda Bagoly és Cica  19h  1 900 

márc. 17. kedd Bagoly és Cica  19h  1 900 

márc. 22. vasárnap Happy Ending 20 h 1 900 

márc. 30. hétfő A folyón túl Itália 19h 1 900 

márc. 31. kedd Hitted volna? 20  h  1 900 

 

mailto:fekete.zsuzsa49@hotmail.com
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A József Attila Színházba (1134 Budapest, Váci út 63. 
www.jozsefattilaszinhaz.hu ) a jegyigénylést Kun Csilla szervező várja a +36 
70 455 51 51, vagy a szervezésen telefonon: +36 1 320 58 77  
 

József Attila Színház 2015. március havi műsor                    

Nagyszínpad időpont nap időpont Stúdió 

Süsü a sárkány  
Gyerek bérlet vasárnap / 

3. ea. 
Komáromi Jókai Színház 

Hattyúdal 

10.00 
 
 

19.00 

1. vasárnap     

Anconai szerelmesek 19.00 2 hétfő     

Kaviár és lencse 
Ifjúsági bérlet / 2. ea. 

18.00 3. kedd     

Az aranyember 19.00 4. szerda     

Cigánykerék 19.00 5. csütörtök     

Cigánykerék 19.00 6. péntek     

 
 Komámasszony, hol a 

stukker? 
19.00 7. szombat     

Balfácánt vacsorára! 19.00 8. vasárnap 19.30  Sóska, sültkrumpli 

Hattyúdal 19.00 9. hétfő     

Csárdáskirálynő 
Újvidéki Színház 

19.00 10. kedd     

Komámasszony, hol a 
stukker? 

Ráday bérlet 
19.00 11. szerda 16.30 

Szép magyar 
komédia 

Kaviár és lencse 
Szendrő bérlet 

19.00 12. csütörtök 16.30 Rómeó és Júlia 

Édes fiaim 19.00 13. péntek 19.30 Arthur Miller: Alku 

Babszem Jankó 
Komámasszony,hol a 

stukker? 

10.00 
19.00 

14. szombat     

http://www.jozsefattilaszinhaz.hu/
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Munkácsy, a 
festőfejedelem 

19.00 15 vasárnap     

    16. hétfő     

Csalóka szivárvány 
Patronás-Piarista bérlet 

18.00 17. kedd     

Mici néni két élete 19.00 18. szerda   
 

Anconai szerelmesek 19.00 19. csütörtök 16.30 Rómeó és Júlia 

Mici néni két élete 19.00 20. péntek     

Csizmás kandúr   
Úrhatnám polgár 

10.00 
19.00 

21. szombat     

Balfácánt vacsorára! 15.00 22. vasárnap 19.30 Sóska, sültkrumpli 

Az aranyember 19.00 23. hétfő     

Hattyúdal 19.00 24. kedd 18.00 
Legenda nyomában 

/ Karinthy 
Ujréti Lászlóval 

Feketeszárú cseresznye 19.00 25. szerda 16.30 
Oidipusz nyomozás 
Beavató bérlet / 3. 

ea. 

    26. csütörtök 19.30 Arthur Miller: Alku 

"Ádámok és Évák 
Ünnepe" 

18.00 27. péntek     

Csalóka szivárvány 19.00 28. szombat     

Babszem Jankó 
/Zártkörű/ 

Indul a bakterház 

11.00 
19.00 

29. vasárnap     

    30. hétfő     

Kaviár és lencse 
Maróti bérlet 

19.00 31. kedd     
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GEERS hallókészülék 

A link kattintásra megnyíló országos hírlevél 16. oldalán olvasható a GEERS 
hallókészülék Kft ajánlata.  
http://eletetazeveknek.hu/aloldalak/2014December-2015Januar.pdf  
 

http://eletetazeveknek.hu/aloldalak/2014December-2015Januar.pdf

