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Hírek, események 
 
Gazdaságvezetők szemináriuma 
 
A Magyar Gyermek- és Ifjúságvédelmi Kamara Gazdasági Szakkollégiuma 1995 

februárjában Balatonfenyvesen tartotta a bentlakásos gyermekvédelmi intézmények 
gazdálkodásának aktuális kérdéseivel foglalkozó tanácskozását. 

Dr. Andorka Rudolf akadémikus a, háztartási panell-vizsgálat néhány eredményét 
elemezve átfogó képet rajzolt a mai szegénységről, a szociális közállapotokról, a családok 
társadalmi rétegzettség-függő anyagi és életmódbeli viszonyairól. Bemutatta a társadalom- 
és szociálpolitika szakmai dilemmáit, lehetséges válaszait a szociális kihívásokra, vagy 
éppen válasznélküliségét például arra, hogy ma Magyarországon 1 millió ember tartósan 
szegénynek számít, s nem csekély hányaduk gyermek. 

A résztvevő jórészt pénzügyi-gazdasági szakemberek és vezetők számára ez a 
szociálpolitikai körkép hozzájárulhatott személyes szerepük és a szakellátásban betöltött 
feladatuk jelentőségének pontosabb meghatározásához. A neves előadónak sikerült 
feléleszteni, illetve ébren tartani a gazdasági terület képviselőinél sem magától értetődő 
szociális érzékenységet. 

A rendezvény a továbbiakban a költségvetési szféra aktuális kérdéseivel és az intézményi 
gazdálkodás egyes konkrét változásaival foglalkozott. 

Dr. Várfalvi István, a BM Somogy megyei TÁKISZ igazgatója a gyermekvédelmi 
szakmai és a pénzügyi-gazdasági munka összhangja megteremtésének igényét fogalmazta 
meg. Ismertette a költségvetés ez évi változásait, az előirányzatok tervezésének szigorú 
kereteit. 

Dr. Cserteg Rita APEH osztályvezető az adótörvénynek a költségvetési intézmények 
gazdálkodását szabályozó, gyakorta változó paragrafusait ismertette. 

Felhívta a figyelmet a költségvetési intézmények vállalkozási tevékenységének 
előnyeire. Így a szűkös pénzforrások bővítésére nyílna lehetőség. A költségvetési 
intézményi vállalkozás szükséges feltétele, hogy az alapító okiratnak tartalmaznia kell e 
tevékenységet. 

Tegyük hozzá azonban, hogy a nélkülözhetetlen forrásbővítés előtt adódik néhány 
eldönthető kérdés. Ki tudja-e védeni egy intézmény, hogy az őt finanszírozó önkormányzat a 
vállalkozásból származó bevételeivel arányosan csökkentse költségvetési támogatását? Mert 
ha nem, akkor nyilvánvalóan motiválatlanok maradnak az intézmények. 

Eldöntendő az is, hogy a szakfeladattal harmonizáló, szerencsés esetben azt kiegészítő, 
vagy profilidegen vállalkozásba kezdünk. 

Kimerítő ismertetésre került az alapítványi tevékenységek adózása. Köztudott, hogy a 
non-profit törvény hiányában kényszerből, egyfajta alapítvány-túltengés jött létre 
Magyarországon. 

Dr. Lampart Mónika és Filló Pál országgyűlési képviselők a gazdaság privatizációja és 
az ország ez évi költségvetése már akkor elkerülhetetlennek látszó módosításáról beszéltek. 

Dr. Koncz István, a Miniszterelnöki Hivatal címzetes államtitkára a civil szféra nagyobb 
szerepvállalásának jelentőségét kívánta hangsúlyozni, biztosítva a nem állami feladat 
ellátókat a kormány támogatásáról. 

Tapasztaljuk, hogy a civil szervezetek szerepvállalása a gyermek- és ifjúságvédelemben, 
ha kis mértékben is, de növekszik. Sajnos egyetlen előadó sem beszélt a valódi 
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versenyhelyzeteket indukáló sokszereplős, ugyanakkor szektor semleges piac létrejöttéhez 
szükséges jogi és gazdasági szabályozásról. 

Dr. Balassa Ákos, a PM helyettes államtitkára a csőd szélén álló gazdaság jellemzése 
során egy mindannyiunk számára magától értetődő, de kevéssé hangsúlyozott álláspontot 
többször is kiemelt. Eszerint a gazdasági tevékenység, a pénz maga pusztán eszközei 
lehetnek a szakmai célok megvalósításának. Az akkor még nem ismert gazdasági-pénzügyi 
csomagterv azóta ismét devalválta ezt a triviális igazságot. 

Dr. Kakuszi István, az NM helyettes államtitkára a gyermekvédelmi -szakmai standardok 
kialakításában jelölte meg a közeljövő legfontosabb feladatát. Szakmai minimumok nélkül 
az állam nem tudhatja pontosan, hogy mit várhat a finanszírozott feladat ellátóitól. És 
jegyezzük meg, hogy az intézmények zömét fenntartó önkormányzatoknak sem lehet 
közömbös, hogy az állami normatívát jócskán kiegészítve milyen ellátást finanszíroznak. 

Dr. Felleg Zsoltné, az ÁSZ főtanácsosa tájékoztatást adott a gyermekvédelmi 
ellátórendszer számvevőszéki vizsgálatának tapasztalatairól. Fontos megállapításuk, hogy az 
úgynevezett bázisfinanszírozás a tervezés során nem tükrözi a valódi ellátási szintet. 
Hozzáfűzhetjük, hogy egy korabeli állapotot konzervál, egyfajta politikai költségvetésük van 
az intézményeknek. 

A háromnapos tanácskozás gazdag programválasztékát a Magyar Gyermek- és 
Ifjúságvédelmi Kamara elnöke, dr. Orbán István és Medgyánszki Ferencné, a Gazdasági 
Szakkollégium vezetője állították össze. 

 
Molnár László 

 


