A RÖVID PROGRAM INDULÓ ÉVÉNEK
KÖLTSÉGBECSLÉSE

4.sz. Melléklet

A Rövid Program induló évének költségbecslése
Intézkedés

A családi pótlék - „svájci
indexálás” alkalmazása

Költségvetési kiadás/
normatíva - 2006-os
ktv-i törvény

322 milliárd Ft

A családi segélyezés kb. 50 milliárd Ft,
rendszeres szociális segély átlagosan 28500
- színvonalának emelése
Ft/család/hó

A családi segélyezésre rendszeres szociális
segélyre jogosultak
körének bıvítése

A rendszeres szociális
segély konstruk-ciójának
további korrekciója, a
lakásrezsi kiadások
árnyaltabb kezelése.

Az álláskeresési ellátások
gyerekszámhoz igazítása.

Megjegyzés

4.sz. Melléklet
Fajlagos költség

242 település, 45000
gyerek (millió Ft)

2006: infláció 2%,
bérnöv: 7%, indexálás
mértéke 5%

2sz+1gy:550/gy/hó
2sz+2gy:600/gy/hó
2sz+3gy:700/gy/hó
1sz+1gy:600/gy/hó
1sz+2gy:650/gy/hó
1sz+3gy:750/gy/hó

10%-os emelése
országosan, a
legrosszabb helyzetú
településeken 20%-os
emelés

országosan átlagosan:
2810 Ft/család/hó,
legrosszabb helyzető
településeken:
5620Ft/család/ hó

843,6

segélyezési küszöb
emelésével + 5000 fı átlagosan
34200Ft/család/hó

2,0

866 település,
240000 gyerek
(millió Ft)

42 leghátrányo-sabb
helyzető kistérség
(300000 gyerek)
(millió Ft)

4.sz. Melléklet
országos (millió Ft)

16100,0

5000,0

Az adósság-kezelés tapasztalatainak szisztematikus
elemzésére alapozva kidolgozandó. Jelenleg nincs
költségigény

munkanélküli
ellátások: 7,5 Mrd Ft
álláskeresési
támogatások: 80,6
Mrd Ft

a hathónapos fix összegő
támogatás kiegészítése:
5000Ft/gyerek/hó

7200,0

a hathónapos fix összegő
támogatás idıtartamának 3
hónappal történı
hosszabbítása 111600/fı

Az álláskeresési támogatás
idıtartamának
meghosszabbítása

Az önkormány-zatok helyi
rendeletei által
szabályozott segélyek

2232,0

3700 - 17.800 Ft/fı a felhasználás adatainak bizonytalansága miatt nincs
szociális normatíva
költségszámítás

A családi pótlék 10%-os
emelése a
nagycsaládosoknál,
valamint az egy-szülıs
családoknál.

három és többgyerekes
kétszülıs családokban
élı gyerekek

1470/gy/hó (összesen
2020/gy/hó)

7500,0

egyszülı+1 gyerek

Az állami foglalkoztatási
szolgálat átalakítása az
angol „jobcentre plus”
program mintáját követve

1260Ft/hó/ gyerek
(összesen 1860/gy/hó)
egyszülı+2 gyerek
1365Ft/hó/ gyerek
(összesen 2015/gy/hó)
egy szülı+ 3 vagy több
1575Ft/hó/ gyerek
gyerek
(összesen: 2325/gy/hó)
elı kell készíteni a programot, külföldi forrást jelentı
ajánlat is van a programra (angol program
szakemberei). Jelenleg nincs költségbecslés.

A tartós munka-nélküliek
és pályakezdı munkanélküli fiatalok komplex
„pszicho-szociális”
megerısítése

50 csoport, 1 millió
Ft/csoport

OKJ-s képzések a
112.000 Ft/fı
szakképzetlen vagy elavult (szakmai gyakorlati
szakmával rendelkezı
képzés)
pályakezdık,
munkanélküliek, és
inaktívak részére

112000 Ft/fı - 1000 fı
képzése

3240,0
2293,0
1606,5

50,0

112,0

l. késıbb több helyen

A munkaerı-piaci
visszailleszkedést segítı
programok idején a gyermekek napközbeni el-látása

Munkahelybıvülés
érdekében a szociális
gazdaság-hoz tartozó
kezde-ményezések
támogatása.
modell-kísérlet 5
hátrányos helyzető
kistérségben

A foglalkoztatás bıvítési
lehetıségeinek felmérése

24-25-26 sor együtt:
kisbusz/kistérség: 10 millió
Ft egyszeri támogatás, évi
1470 ezer Ft/kistérségi
normatíva

57,3

Az alkalmi munkavállalási
(AM) könyvvel történı
munkavállalást
kiterjesztése
A kisgyermekes szülık
számára a részmunkaidıben való
foglalkoztatás alanyi jogon
való biztosítása
A korai képességfelismeréshez és
képességfejlesztéshez való
hozzáférési esélyek
javítása.
2.4. (47) „Biztos kezdet”
program

meg kell vizsgálni a gazdaságosan mőködtethetı
osztott munkaidıs állások lehetıségét, körét, nincs
költségvetési kiadási kihatása

240.000 Ft/fı (korai
fejlesztés,
gondozás) 325.000
Ft/fı (fejlesztı
felkészítés)

a részletek költségbecslése késıbb

szakemberek képzése,
200 fı, 100ezerFt/fó,
Biztos Kezdet klubok
mőködése: 2 millió Ft/klub

220,0

A fogyatékossággal élı
gyermekek korai
fejlesztéshez való
hozzáférésének
kiterjesztése

A korai szőrés és fejlesztés
érdekében a
szolgáltatásokkal nem
rendelkezı településeken
utazó/mobil
szolgáltatásokat kell
biztosítani.

460.000 Ft/fı
(bölcsıdei ellátás)+
240.000 Ft/fı (korai
fejlesztés) +
325.000 Ft/fı
(fejlesztı
felkészítés) 464.000
Ft/fı
(gyógypedagógiai
nevelés-oktatás)

kiegészítı
támogatás egyes
közoktatási

a korai fejlesztésben részt
vevı gyermekek számának
megduplázása, ez
megközelítıleg további
2000 gyerek ellátását
jelenti

650,0

A kistelepülési iskolákban ellátandó tevékenység
iránti szükségleteket fel kell térképezni. Egy mobilszolgálat fenntartása megközelítıleg 2-3 millió Ft/hó.
Javaslat: három kistérségben modell-kísérletként
való beindítás.

6,0

feladatokhoz:
összesen 3214
millió Ft (2006-os
ktv-i tv.)

A védınıi szolgálatot
sokirányúan célszerő
fejleszteni.

A gyermekjóléti szolgálat
és védını együttmőködése
a tanácsadásban és a
problémák kezelésében.

Az ellátatlan (védınıi
ellátásban nem részesülı)
anyák és gyermekek
számát csökkenteni kell.

modellként hozzárendelni a szakmai sztenderdek
fejlesztéséhez

50,0

Családi napközik
fejlesztése

El kell érni, hogy azokon a
településeken, ahol
minimum 20 óvodáskorú (46 éves) gyermek van, 3 (5)
éven belül kötelezı legyen
a szolgáltatást helyben
biztosítani.

152.000 Ft/fı

a normatíva 100%-os
(ö:300000/fı), hátrányos
helyzető településeken
200%-os növelése
(ö:450000/fı)

300,0

3750 óvodai férıhely
létrehozása
(500000/férıhely)

1900,0
Három éven belül
megközelítıleg 150
településen kell létrehozni
vagy fejleszteni az óvoda
intézményét.

A sem bölcsıdével, sem
óvodával nem rendelkezı
kis településeken
játszóházak mőködtetése

berendezés: 1 millió Ft, évi
1 millió Ft bérköltség

200,0

150,0

199.000 Ft/fı
Az óvodai csoportok
létszáma fokoza-tosan
csökkentendı. Három éven
belül el kell érni, hogy ne
mőködjön 25 fınél
nagyobb óvodai csoport. A
távlati cél: átlaglétszám 15
fı, maximális létszám 20
fı.

További adatok szükségesek a helyzet pontos
felméréséhez (csoportonkénti létszámok)

199.000 Ft/fı
Az óvodába járás
kötelezettségét
fokozatosan a mai ötéves
kor helyett négyéves kortól
kell meghatározni. Elsı
lépésben a legrosszabb
helyzető 100-120
településen biztosítani kell,
hogy a gyerekek 4 éves
kortól részesülhessenek
óvodai ellátásban.

a legrosszabb helyzető 100120 településen ez kb.
1000-1200 4 éves korú
gyermeket jelent, akik
jelentıs %-a nem óvodás.
600 gyerekre számolva a
jelenlegi óvodai
normatívával.

A gyermek-intézmények
nyitvatartási idejét úgy kell
szabályoz-ni, hogy a korán
kezdı és késın végzı
dolgozó szülık is igénybe
tudják venni azok
szolgáltatásait.

napi 1-4 óra plusz nyitva
tartás esetén, a
szükségleteknek
megfelelıen, kb.
800Ft/ügyeleti díjjal
számolva, 4000 bölcsıdét
és óvodát figyelembe véve

119,4

A bölcsıdei, óvodai
étkeztetést fokozatosan
mindenki számára
ingyenessé kell tenni.

460.000 Ft/fı
(bölcsıdei ellátás)
50.000 Ft/fı
(ingyenes
étkeztetés)

A gyesen, gyeten lévı
szülı közlekedési
kiadásainak csökkentése
A leghátrányosabb
településekkel kezdve
fejleszteni kell az óvoda,
iskola- és falubusz
rendszert (melyhez a
Támogató Szolgálatok
infrastruktúrája a
települések egy részén
igénybe vehetı.)

3000 Ft-os kedvezmény a
lakóhelyen/helyközi
közlekedésben érvényes
bérlet árából
8.722.000
Ft/szolgálat

Kötelezıvé kell tenni, hogy 204.000 Ft/fı
amelyik településen
minimum 40 alsó tagozatos
gyermek él, ott helyben kell
biztosítani az iskolába járás
lehetıségét.

Ki kell alakítani azt az
ösztönzı-rendszert, amely
elısegíti, hogy a
kistelepüléseken jól képzett
pedagógusok dolgozzanak.

Támogató Szolgálat
fenntartásához,
mőködtetéséhez való
hozzájárulás fajlagos
összege.

7200,0

A támogató szolgálat
költségeit figyelembe véve,
100 szolgálat beindítása

100,0

Az iskolai oktatás 1-4.
tovább adatok és
évfolyamán tanuló után
számítások szükségesek
járó hozzájárulás fajlagos
összege.

pályázati rendszer: 100
pedagógus, ösztönzés:
személygépkocsi +
diákhitel-törlesztés, kb. 3,5
millió/fı

350,0

Azokon a településeken,
212.000 Ft/fı
ahol a felsı tagozatos
gyermekek száma nem éri
el a 40-et, felsı tagozatot
nem lehet mőködtetni

Az iskolai oktatás 5-8.
évfolyamán tanuló után
járó hozzájárulás fajlagos
összege.

átcsoportosítást,
iskolabıvítést igényel, a
költségek pontos
becsléséhez további
adatok szükségesek

Az ingyenes
tankönyvellátást ki kell
terjeszteni.

Tanulók ingyenes
tankönyvellátá-sához való
hozzájárulás fajlagos
költsége

a legrosszabb helyzetú
településeken ez kb.
80000 általános iskolás
gyereket jelent, akiknek
egy része (kb. 45%) már
jelenleg is részesül ebben
a támogatásban

A halmozottan hátrányos
helyzető tanulókat nagy
arányban oktató, rossz
helyzetben levı általános
iskolák feljavítását szolgáló
általános iskolai
rehabilitációs programot ki
kell terjeszteni.

10.000 Ft/fı

800,0

A ROP keretében folyó
iskolarehabilitációs
programok tapasztalatai
alapján készíthetı pontos
költségterv,

3000,0

Az Országos Oktatási
Integrációs Hálózat
mőködését költségvetési
eszközökkel meg kell
erısíteni, és a programot
tovább kell folytatni.

A hálózat költségvetése
49,0 millió Ft 2006-ban.

külön forrást nem igényel

Folytatni és fejleszteni kell
a 2005/2006-os tanévben
elindított, középiskola felé
vezetı Útravaló programot.

1.940 millió Ft az
ösztöndíjprogramra.

külön forrást nem igényel

1.020.000 Ft/fı
A pedagógiai
szakszolgálatok bıvítése,
illetve. mobil szolgálatok
biztosítása szükséges
annak érdekében, hogy a
gyermekek idıben tudják e
szolgáltatásokat,
korrekciós lehetıségeket
igénybe venni.

l. mobil-szolgáltatások Pedagógiai
szakszolgálatot fenntartó modell-kísérlet
helyi önkormányzatok
noramtív, kötött
felhasználású
támogatása.

Sportolási, testedzési
lehetıségeket minden
iskolában biztosítani kell.

l. iskolafejlesztések és
egészséges életmódra
nevelési modell-kísérletek

Az iskolai étkeztetés
55.000 Ft/fı
ingyenességét az
óvodáknál elmondottakhoz
hasonló fokozatossággal
be kell vezetni,
sürgısséggel az 1-4
osztályokban.

Óvodában, iskolában,
kollégiumban szervezett
kedvezményes
étkeztetéshez való
hozzájárulás.

Megközelítıleg 40 ezer
alsótagozatos gyereket
érint, akiknek - az adatok
szerint - 46%-a már
jelenleg is térítésmentesen
étkezik

1200,0

az intézményi étkeztetés
színvonalának javítása, a
megfelelı minıség,
tápanyagtartalom,
ízletesség, megfelelı
étkezési körülmények
biztosítása.

kb 20%-os emelés
normatíva-emelés
szükséges

A leghátrányosabb
helyzető kistérségekkel
kezdve biztosítani kell a
hétvégi és nyári
gyermekétkeztetést

a tavalyi évben bevezett
ellátás kiterjesztése, kb.
7000 Ft/hó/fı

Folytatni és fejleszteni kell
a 2005/2006-os tanévben
elindított szakképzéshez
vezetı Útravaló programot.

6600,0

280,0

1.940 millió Ft az
ösztöndíjprogramra.

a program eddigi
tapaszatlatai alapján a
leghátrányosabb helyzető
iskolák tanulóinak
bevonása

tanoda jellegő megoldások
- 40 millió Ft/év/15-20 fiatal
(10 tanoda létrehozása a
szakiskolákból
lemorzsolódó fiatalok
számára)

Megfelelı szolgáltatási
rendszert kell létrehozni,
amely intézményesen segít
megoldani a legkiszolgáltatottabb, legperspektívátlanabb helyze-tő
fiatalok sorsát

A hátrányos helyzető
középiskolába járó fiatalok
elsıbbségét
hangsúlyosabban
biztosítva folytatni és
fejleszteni kell a speciális
iskolai programokat: NYEK
(Nyelvi elıkészítı
osztályok), Kollégiumi
program, Arany János
program.

Folytatni és fejleszteni kell
a 2005/2006-os tanévben
elindított, érettségihez
vezetı Útravaló
programot.

400,0

2x262.000 Ft/fı
730.000 Ft/fı
(Hátrányos Helyzető
Tanulók Arany
János
Tehetséggondozó
Programban részt
vevı kollégiumi
tanulók után)
987.000 Ft/fı (Arany
János Kollégiumi
Programban részt
vevı tanulók után)

Az Arany János
Tehetséggondozó
Programban és a
Kollégiumi Programban
(9. elıkészítı osztályban
tanulók) részt vevı
tanulók után az iskolai
oktatáshoz (9-13.
évfolyam) való
hozzájárulás duplája
vehetı igénybe.

a program eddigi
tapaszatlatai alapján a
leghátrányosabb helyzető
iskolák tanulóinak
bevonása. A NYEK
finanszírozása biztos
növelendı - becslés

500,0

1.940 millió Ft az
ösztöndíjprogramra.

a program eddigi
tapasztalatai alapján a
leghátrányosabb helyzető
iskolák tanulóinak
bevonása

Tanodák, közösségi házak
hozandók létre a 14-18
éves korosztály számára
leválasztva az iskolákról
(oktatási, szociális,
mővelıdési tárca
együttesen)

közösségi jellegő
megoldások - 60 millió
Ft/év/40-50 fiatal (10
modell-intézmény
beindítása)

Fontos lenne létrehozni a
gyermekombudsman, a
Gyermeki Jogok
Országgyőlési Biztosának
intézményét

Egyelıre elıkészítendıinduló évben nincs
költségvonzat

A gyermekvédelmi
intézményrendszer
szolgáltatásaihoz való
hozzáférés területi
egyenlıtlenségeit
kistérségi-regionális
tervezésen alapuló,
többcélú komplex
intézmények
létrehozásával és a
szervezetszerő koordináció
erısítésével csökkenteni
kell.

részletesebb
helyzetelemzés szükséges
a költségvetéshez

600,0

Új képzések akkreditálása.
A jelenleg folyó
akkreditációs folyamatban
olyan master és szakirányú
továbbképzések
kidolgozása, mely a
különbözı területeken
dolgozó szakemberek
(védınık,
óvodapedagógusok,
pedagógusok, szociális
szakemberek, informatikai
és más mentorok) e
területre való felkészítését
célozza.

Védınıi továbbképzés.

5 képzési terv támogatása,
2 millió/képzési terv

10,0

Bölcsıdei szakemberek
képzése. Nagyobb
megbecsültséghez kell
juttatni a bölcsıdék
munkatársait fizetésük és
képzésük
megváltoztatásával A
bolognai folyamatban is
rögzített képzést kell
számukra biztosítani.

Pedagógus továbbképzés.
A pedagógustovábbképzés
rendszerének
fejlesztésével több,
célzottan szervezett
programot kell indítani,
amelyek rövid
programokkal biztosítják a
szükséges ismereteket,
fejlesztik a készségeket és
beállítódásokat.

Egészségügyi
szakemberképzés.

a képzési terv kidolgozása

11 700 Ft/fı
(pedagógus
szakvizsga,
továbbképzés))

Közoktatási feladatok
normatíva emelés a célzott
ellátásához igénybe
programok esetében
vehetı normatív, kötött
felhasználású kiegészítı
támogatás (pedagógus
szakvizsga,
továbbképzés, emelt
szintő érettségi
vizsgáztatásra való
felkészülés támogatása)

10,0

50,0

20,0

Szociális és
9.400 Ft/fı (szociális Szociális feladatokhoz
normatíva emelés a célzott
gyermekjóléti/gyermekvéde továbbképzés és
igénybe vehetı normatív, programok esetében
lmi szakemberek képzése. szakvizsga)
kötött felhasználású
támogatás (szociális
továbbképzés és
szakvizsga
támogatására).

A szakmai standardok
kidolgozása és azok
megtartásának folyamatos
ellenırzése a szociális
ellátórendszer hatékonyabb
mőködésének alapvetı
feltétele

a szociális és
gyermekvédelmi
szolgáltatások
standardainak kidolgozása

A hozzáférés
lehetıségeinek gyors
javítása érdekében
utazó/mobil szolgáltatások
révén kell biztosítani a
jelenleg ellátatlan
településeken a szociális
és gyermekjóléti
alapellátást.

kb. 2-3 millió Ft/hó,10
szolgáltatás beindítása

20,0

20,0

300,0

A csellengı, ellátatlan
gyerekek és fiatalok
elérése érdekében
nagyvárosokban erısíteni
és fejleszteni kell az utcai
(nem hajléktalan)
szolgáltatásokat.

nagyvárosokban utcai
szolgáltatások
mőködtetése a
gyermekjóléti központok
ilyen tevékenységének
jelentıs bıvítésével (6
millió Ft/szolgálat)

Ki kell terjeszteni az iskolai
szociális munkát, meg kell
erısíteni a már kiépült
ifjúsági tanácsadó
szolgálatok mőködését.

kb. 600 iskolában
szükséges a
gyermekvédelmi felelıs
mellet iskolai szociális
munkást alkalmazni

60,0

1440,0

Programot kell indítani
annak érdekében, hogy
radikálisan csökkenjen a
víz- és/vagy
áramszolgáltatás nélküli
lakásban élı gyerekes
családok száma.

1000 tanyaszerő
településen generátorok
telepítése, 3 millióFt/3
háztartás

6000,0

A jelenleginél
nagyságrendekkel nagyobb
forrásokkal és
felkészültséggel kell
folytatni az ún. telepfelszámolási, telepreintegrálási, teleprehabilitációs programokat

A roma telepeken élık
lakhatási és integrációs
programjának
költségvetése 400 millió
Ft.

A jogszabályoknak
730.000 Ft/fı
megfelelı számban, illetve
szükséglet szerint
fejlesztendık – számban
és minıségben - a
családok átmeneti otthonai.

Gyermekek és családok
átmeneti gondozását
biztosító intézmények
fenntartásához való
hozzájárulás fajlagos
összege.

1000,0

a szolgáltatások
fejlesztésére
(lakásegységek) - 200Ft-os
normatíva emelés
megfelelı fejlesztések
esetén

Olyan jogszabályt kell
alkotni, amely
megakadályozza az
eladósodott családok teljes
ellehetetlenülését.(adósság
kezelési szolgáltatások)

kidolgozandó

Ki kell dolgozni a
lakásmobilitási
lehetıségeket fokozatosan
bıvítı konstrukciókat.

kidolgozandó

Sürgısen szükség van a lakás feketepiac fehérítésére.

kidolgozandó

400,0

Meg kell találni annak a
szabályozási lehetıségét,
hogy a szegények
lakásépítésre igénybevett
támogatásai (elsı renden a
szociálpolitikai
kedvezmények)
célszerőbben és
rendeltetésszerően
kerüljenek felhasználásra.
Többek között arra lenne
szükség, hogy e jelentıs
szociális kedvezmény
igénybevételekor helye
legyen szociális szakértık
mérlegelési
szempontjainak.

kidolgozandó

Kidolgozandó egy olyan
cselekvési terv, amellyel
elérhetjük, hogy minden
gyermekes család, de
elsısorban a tartós,
valamint
mélyszegénységben élı
gyerekek szülei is ismerjék
a már létezı ellátási
rendszereket és
szolgáltatásokat és
rendelkezzenek az
ezekhez való hozzáférés
lehetıségeivel.

kidolgozandó

A táplálkozás mennyiségi
és minıségi javítása
szintén rövidtávon
megoldandó alapfeladat.

l. az iskolások
táplálkozásánál

A hátrányos helyzető
kistérségekben,
településeken élı és a
gyermekvédelmi
szakellátásban részesülı
gyermekek egészségügyi
ellátása kiemelten
kezelendı. A Mozgó
Szakorvosi Szolgálatot
(MSZSZ) szükség szerint
fejleszteni kell.

l. gyermekegészségügyi
program

Meg kell vizsgálni annak
lehetıségét, hogy a nem
kötelezı védıoltások
esetében - legalább a
fokozott kockázati
csoportba sorolt
betegeknél – a védıoltás
térítésmentesen
biztosítható legyen.

l. gyermekegészségügyi
program

Önálló gyermekpszichiátriai
osztályokat (20-30 ágy) és
járóbeteg szakellátást kell
struktúramódosítással
kialakítani.

l. gyermekegészségügyi
program

A gyógyászati
segédeszközökhöz
folyósított támogatások
rendszerét felül kell
vizsgálni, és a gyermeki
fejlıdés sajátosságaihoz
igazítani.

pontos adatok
szükségesek az igénybe
vételrıl (a szemüveg és
lúdtalbetét 24, illetve 12
hónapos kihordási ideje
mindenképpen korrekcióra
szorul)

Az újszülöttek és a
gyermekek kórházi
kezeléséhez kapcsolódó,
szülık számára biztosított
támogatások (közlekedés,
kórházi tartózkodás stb.)
feltételeit és rendszerét
felül kell vizsgálni.

pontos adatok
szükségesek a költségek
becsléséhez

A szegénységben élı
gyermekek egészséges,
megfelelı táplálkozásáról
gondoskodni kell a
legkisebb kortól az iskola
elhagyásáig, lehetıleg az
oktatási intézmények
keretein belül.

50.000 Ft/fı
(ingyenes
intézményi
étkeztetés
bölcsıdében)
55.000 Ft/fı
Kedvezményes
étkeztetés
óvodában,
iskolában,
kollégiumban)

EüM - iskolai
egészségfejlesztés
normatívájának kialakítása
jelenleg folyik. Az ott
kialakuló program
felhasználásával 5
kistérségi modell-kísérlet
beindítása. Jelenleg a

50,0

Az iskolai nevelés keretei
között is növelni kell az
egészség-tudatosságot.

beindítása. Jelenleg a
költségeket csak becsülni
tudjuk.

1077,0

7902,0

12233,3

59029,5

80241,8

Kiegészítés: az egyelıre nem becsülhetı tételekre (32, 38, 40,56,70,71,72,73,) továbbá a gyermekegészségügyi tétlekre a

80 milliárdhoz hozzáadandó induló összegként 3 milliárd.

