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Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 . (II . 24 .) OGY határozat 2 . melléklet
43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Korózs Lajos és dr .
Tóth Bertalan (MSZP) országgyűlési képviselők „Mi a vélemény arról, hogy az utóbbi
években jelentősen szigorodott a házi segítségnyújtás rendszere, így ma sokan nem jutna k
ellátáshoz?” című, K/141 . számú írásbeli választ igényl ő kérdésére adott válaszomat .

Budapest, 2018. június 05 .
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Tisztelt Képviselő Urak !

Az Önök által feltett „Mi a vélemény arról, hogy az utóbbi években jelent ősen szigorodott a
házi segítségnyújtás rendszere, így ma sokan nem jutnak ellátáshoz?” című írásbeli kérdésre —
Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr megbízásából — az alábbi választ adom .

Az Önök állításával ellentétben a házi gondozásban részesülők köre nem szűkült, hanem
bővült. A Kormány hét év alatt közel 30 százalékkal b ővítette a házi gondozásban részesülők
körét. Míg 2010-ben 75 .000 házi gondozásban részesül ő ember volt, számuk 2017-ben
megközelítette a 97 .000 főt .
Kiemelt cél az idős emberek biztonságának megerősítése, a számukra nyújtott szolgáltatások
hozzáférhetőségének javítása, ugyanakkor a hatékony működtetés feltételeinek megteremtés e
is. A házi segítségnyújtás átalakítása során is szem el őtt tartotta az ágazatirányítás a
legrászorultabb emberek védelmét és biztonságos ellátását .
Fontos az, hogy a legrászorultabbak kapjanak fokozott odafigyelést, segítséget, ápolást é s
gondozást, valamint, hogy a rendelkezésre álló források célzottabban és haté • : : , . érjék
el a valóban segítségre szorulókat .

Budapest, 2018 . június 05 .
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