
Iktatószám: KI-1134/2022
Nyitrai Zsolt Dátum: 2022.08.09.
miniszterelnöki megbízott
Miniszterelnöki Kabinetiroda
zsolt.nyitrai@mk.gov.hu

Tárgy: A megszorítások hatása az autizmusban érintett családok életére – felmérés
előzetes megállapításai

Tisztelt Miniszterelnöki Megbízott Úr !

Az elmúlt időszakban számos, az anyagi biztonságot jelentősen befolyásoló áremelkedés

tapasztalható hazánkban. Ilyen az üzemanyag ára, melyet magánszemélyek jelenleg még

hatósági áron vásárolhatnak, de nem tudjuk, hogy ez gazdaságilag meddig fenntartható.

Ugyanakkor az üzemanyagárak változása minden termék és szolgáltatás értékét növeli, vagyis

drágul minden. Megváltoztak az energiaárak, és változtak az alternatív jövedelemszerzési

lehetőségek terhei is, amelyek szintén sok autizmusban érintett család életét befolyásolják. Az

autizmus spektrumot alkot, ami a közel normálistól a súlyos állapotokig terjed, és

sokféleképpen nyilvánulhat meg. Ezért a fent említett változások sem egyformán hatnak az

általunk képviselt családokra. Ahány autista ember, annyiféle igény és nehézség tapasztalható.

Tudjuk, hogy a kormányzatnak szándékában áll a rászoruló családok terheinek enyhítése,

ezért a eredmények elérésében szeretnénk együttműködni, a munkájukat segíteni.

Az Autisták Országos Szövetsége kérdőív segítségével méri fel az autizmusban érintett

családok helyzetét, hogy láthatóvá váljanak és adatokkal alátámaszthatók legyenek a

nehézségeik, félelmeik. Alig 3 nap alatt 621 család válaszolt kérdéseinkre. A kérdőívben

feltett kérdésekre adott válaszokból már most lehet megállapítások tenni:

1. A családok jövedelmi helyzetére az jellemző, hogy leginkább egy szülő dolgozik teljes

állásban, rendszeres vagy alkalmi anyagi támogatást 77 %-uk nem kap, az egy főre

jutó havi jövedelem a családok 84 %-nál 200.000 Ft alatt van.

2. Az autizmusban érintett személyek 53 %-a teljes ellátásra szorul.

3. A családok többsége saját tulajdonú ingatlanban él, de 53 % hitelt törleszt.

4. A családok 33 %-a elavult, nagy fogyasztású fűtési konstrukcióval rendelkezik.



5. A családok 61 %-a fogja túllépni a rezsicsökkentett ár felső sávját gázfogyasztásban ,

90 % pedig az áramfogyasztásban.

6. Az autizmus jellemzőiből adódóan a családoknál számottevő azon eszközök száma,

amelyek többlet áramfogyasztást eredményeznek, de ezek nem speciális eszközök,

hanem az autizmus sajátosságaiból adódó háztartási eszközök intenzív használatára

vezethető vissza.

7. A családok 60 %-a jelzett nehézséget az üzemanyag vásárlása kapcsán, miközben az

autó használata nélkülözhetetlen számukra, szintén az autista személy nehézségei,

vagy a szolgáltatások hiánya miatt.

8. Az autista családtag sajátos étkezési szokásai miatt a családok 77 %-át érinti

komolyan az élelmiszerárak emelkedése.

9. Intézményi térítési díj fizetési kötelezettsége a családok 79 %-ának van.

10. Evidencia alapú fejlesztésért, melyeket nem kapnak meg a szolgáltatásokban a

családok 48 %-a fizetős formában vesz igénybe.

11. Az autizmusból fakadó gyakori kihívások: szelektív étkezés, szenzoros érzékenység,

tömegközlekedés használatának ellehetetlenülése, ruha viselési érzékenység

(megnövekedett fűtési igény), folyamatos áramhasználat (félelem a sötéttől, tv zúgás

szükségessége, speciális háztartási eszközök a speciális ételek elkészítéséhez).

12. A családok leginkább a jövő kilátástalansága miatt aggódnak, hogyan fogják

biztosítani családtagjaik igényeinek kielégítését, mi lesz, ha ők nem tudnak támogatást

nyújtani családtagjaiknak.

Tisztelt Miniszterelnöki Megbízott Úr, kedves Nyitrai Zsolt !

Fentiekre hivatkozva kérem, hogy a döntéshozatalkor vegyék figyelembe szövetségünk

jelenleg is futó kérdőíves felmérését, hogy valódi segítséget nyújtó intézkedésekre

kerülhessen sor. A felmérés még tart, a friss és pontos adatokat néhány nap múlva meg

fogjuk küldeni Önnek, jelen levelünkkel előzetes tájékoztatást kívánunk nyújtani.
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