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Írásbeli kérdés

Kövér László úrnak,
az Országgy űlés elnökének

Helyben
Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgy űlésről szóló 2012 . évi XXXVI .
törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani Emberi Erő források
Minisztériumát vezető miniszterhe z
„Mikor ismeri el végre a kormány, hogy az otthon ápolás is munka, melyet meg kellen e
fizetni ?

címmel .
A benyújtott kérdésemre a választ elektronikusan várom .
Tisztelt Miniszter Úr !
tartósan beteg gyermekek és feln őttek otthoni ápolása ma Magyarországon ne m
számít foglalkoztatási jogviszonynak . Az otthoni ápolást végz ők csupán segélyre jogosultak ,
amelynek összege a kiemelt kategóriában sincs 60 .000 forint. Több, mit 10 ezer embe r
gondozza ennyi pénzb ől súlyosan beteg hozzátartozóját . Miközben teljes embert igényel a z
otthoni ápolás, nincs lehető ségük plusz munkát vállalni, így a napi megélhetés, rezsi kifizetés e
is óriási terhet jelent számukra .
A környez ő országokban gazdaságilag és társadalmilag mindenhol elismertebb a z
otthoni ápolást végz ő k munkája és nem jelenti a háztartás ellehetetlenülését, ha tartós beteg é l
a családban . Magyarországon, ha egy szül ő magára marad súlyos beteg gyermekével, a kiemel t
ápolási díj és emelt családi pótlék összege együtt sem éri el a 80 .000 Ft-ot, miközben egy tartó s
ápolásra szoruló gyermek ellátása komolyabb költségekkel jár .
Kérdezem a tisztelt Miniszter urat, mikor ismeri el kormány az otthoni betegápolás t
munkaként? Mikor jutunk el odáig, hogy legalább a minimálbér összegét megkapják azok, aki k
napi 24 órás szolgálatban dolgoznak súlyosan beteg hozzátartozójuk mellett ?
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Várom érdemi válaszát !
Budapest, 2018 . június 12 .
Tisztelettel,
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