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valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és
vámjogi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1376. szám) (A bizottság
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Sneider Tamás (Jobbik), a bizottság elnöke

Bábiné Szottfried Gabriella (Fidesz)
Czunyiné dr. Bertalan Judit (Fidesz)
Hirt Ferenc (Fidesz)
Prof. Iván László (Fidesz)
Kapus Krisztián (Fidesz)
Rónaszékiné Keresztes Monika (Fidesz)
Székyné dr. Sztrémi Melinda (Fidesz)
Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz)
Dr. Stágel Bence (KDNP)
Dr. Tarnai Richárd (KDNP)
Dr. Szanyi Tibor (MSZP)
Szűcs Erika (MSZP)
Baráth Zsolt (Jobbik)
Vágó Sebestyén (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott:

Ágh Péter (Fidesz) Hirt Ferencnek (Fidesz)
Talabér Márta (Fidesz) Czunyiné dr. Bertalan Juditnak (Fidesz)
Csizi Péter (Fidesz) dr. Tapolczai Gergelynek (Fidesz)
Erdős Norbert (Fidesz) dr. Stágel Bencének (KDNP)
Lakatosné Sira Magdolna (Fidesz) Bábiné Szottfried Gabriellának (Fidesz)
Dr. Lanczendorfer Erzsébet (KDNP) Rónaszékiné Keresztes Monikának
(Fidesz)
Dr. Szanyi Tibor (MSZP) megérkezéséig Szűcs Erikának (MSZP)
Dr. Varga László (MSZP) dr. Szanyi Tibornak (MSZP)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Dr. Horváth Margit osztályvezető, főtanácsos (Állami Számvevőszék)
Berényi Magdolna osztályvezető, főtanácsos (Állami Számvevőszék)
Dr. Lantai Csilla osztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)
Szatmári László főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)
Nyitrai Imre helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 5 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

SNEIDER TAMÁS (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt
kívánok! Tisztelt Bizottság! Tisztelt Jelenlévők! Az ülést megnyitom. Köszöntöm
képviselőtársaimat. Köszöntöm a vendégeket és a szakértő urakat és hölgyeket.

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. A helyettesítéseket majd szavazás
előtt ismertetném. Kérdezem, hogy van-e valakinek a bizottság tagjai közül napirendi
javaslata vagy észrevétele a napirendekhez. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, akkor
kérem, hogy aki a napirendi javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.)
Egyhangúlag elfogadtuk a napirendi javaslatot Köszönöm szépen.

Az Állami Számvevőszék jelentése az állami feladat (közfeladat) ellátás szervezeti
és humánerőforrás-rendszerének ellenőrzéséről

Soron következik a közfeladat-ellátás szervezeti és humánerőforrás-rendszerének
ellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentés tárgyalása. Köszöntöm dr. Horváth Margit és
Berényi Magdolna osztályvezető számvevő és főtanácsos asszonyokat, az Állami
Számvevőszéktől, továbbá dr. Lantai Csilla osztályvezető és Baloghné Gábor Katalin referens
asszonyokat, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium részéről. A Számvevőszék képviselőjének
adnám meg először a szót. Tessék!

Dr. Horváth Margit szóbeli előterjesztése

DR. HORVÁTH MARGIT (Állami Számvevőszék): Köszönjük szépen a lehetőséget,
örömmel jöttünk. A közfeladat-ellátásvizsgálatunk a régi vezetés utolsó vizsgálata volt, és
valaki úgy fogalmazott, hogy akkortájt az Állami Számvevőszék az aktivista korát élte, ez
pozitív megközelítés, tehát próbáltunk rendszerszemléletben sok mindent mondani az állami
feladatokkal és a kormány felelősségével kapcsolatban.

Ebben a vizsgálatban kiválasztottunk három területet, amelyek a lakosságot rendkívül
közvetlenül érintik. Az egészségügy, a közoktatás, tehát az alacsonyabb szintű oktatás és a
szociális gyermekjóléti ellátás. Ez a terület lefedi a GDP-nek az egynyolcadát, durván 3000
milliárd forint/év, tehát hatalmas terület, és itt foglalkoztatják a négymillió foglalkoztatottnak
a nagy részét, 500 ezer embert, tehát nagy területet fogtunk át, és belevettük a központi
kormányzatot és az önkormányzatokat is. A kolléganőm majd az önkormányzati területről fog
részletesen beszélni, hogy hogyan történt a kiválasztás.

Az volt a célja ennek a vizsgálatunknak, mivel az egészet áttekinteni nagyon nagy
feladat és irdatlan kapacitást igényelt volna, ezért kiválasztottunk két területet, a szervezeti
változásokat és a humánerőforrás-változásokat. De ha jól belegondolunk, hogy hányféle
jogviszonyban, hányféle foglalkoztatotti viszonyban dolgoznak emberek ezen a három
területen, így is hatalmas vizsgálat volt ez, kapacitásban is és erőforrásban is. Sok-sok
tanúsítványt töltöttünk ki, sok önkormányzattól kaptunk anyagokat, kérdőíveket is
alkalmaztunk, kritériumokat, egyebeket. Úgyhogy összeállt ez az anyagunk és arra kerestünk
választ, hogy 2006-tól, ahogy itt ebben a körben nyilvánvalóan ismert, az államreform
keretében rengeteg célt hirdettek meg. Szinte hetente, havonta új célok jöttek elő, és ezeknek
a céloknak a megvalósulását próbáltuk nyomon követni az előbb jelzett területen, tehát az
oktatás, egészségügy, szociális ellátás, szervezeti és humán erőforrás területén.

Megnéztük, hogy milyen célokat tűztek ki, ezekhez a célokhoz rendeltek-e megfelelő

stratégiákat, koncepciókat, erőforrásokat, és utána megállapítottuk, hogy nagyjából-egészében
ezen a három területen az a terület áll a legjobban, ahol a minisztériumok nem próbáltak
napról napra ezek után a meghirdetett célok után szaladni, így a szociális terület az, amiről azt
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mondhatjuk, hogy a legkevesebbet mozgott. Ott a szabályozásban voltak változások, a
rászorultsági elveket próbálták megközelíteni és ezzel szűkíteni az ellátást. A legnagyobb
károkat ugyanakkor az egészségügyi területen sikerült okozni, annál is inkább, mert ott
nagyon sok programot hirdettek meg, és az egészségügyi kormányzat nyakló nélkül ment a
meghirdetett programok után, és állandóan kidolgozott, sőt végre is hajtott dolgokat.
Mindannyian hallottunk a kórházbezárásokról, egyebekről. Mindenhol jellemző volt, hogy a
szervezeti változások keretében régiósítottak, leépítettek, létszámcsökkentettek, az
egészségügy területén olyan vadhajtások jöttek ezáltal létre, hogy az ÁNTSZ-nél
egyharmadával csökkent a létszám, és így a hatósági feladatellátást csak negyedében tudták
ellátni 2008-ra.

Tehát ilyen jellegű dolgokat állapítottunk meg. Összességében azt mondhatjuk, hogy
nem sikerült mindenféle nekirugaszkodás ellenére meghatározni, hogy ezen a három területen
mi az, amit az állam úgy fel tud vállalni, hogy ahhoz forrásokat is tud rendelni, kapacitást is,
inkább másik oldalról közelítették meg a dolgokat: létszámcsökkentéssel, fűnyíróelv alapján
hajtották végre a reformokat.

Ezen a ponton átadnám a szót az önkormányzati területnek, hiszen, amik a reformok
eredményeképpen létrejöttek, leginkább ott érzékelhetőek.

Berényi Magdolna előterjesztése

BERÉNYI MAGDOLNA (Állami Számvevőszék): Akkor én folytatnám. 55
önkormányzatnál végeztünk helyszíni vizsgálatot. Az önkormányzatokat úgy választottuk ki,
hogy lehetőleg minden önkormányzati típusból bekerüljön egy a helyszíni vizsgálatba, és
hogy még nagyobb merítésre legyen lehetőségünk, 136 önkormányzatot, akiket szintén
rétegzett statisztikai mintavétellel választottunk ki, megkerestünk adatbekérésre.

A helyszíni tapasztalatok és a 136 adat alapján, meg korábbi vizsgálatokra építve
alapvető megállapításunk az, hogy az önkormányzatok nem voltak irigylésre méltó
helyzetben, egy állandóan változó jogszabályi környezetben kellett megfelelni a kötelezően
ellátandó feladatoknak, biztosítani a változó jogszabályokban meghatározott kritériumokat. A
főbb célkitűzéseiket a gazdasági programjukban kell meghatározni, azonban ilyen változó
helyzetben nagyon nehéz hosszabb távú célkitűzéseket meghatározni. Változások voltak, az
önkormányzatok igyekeztek idomulni a változó körülményekhez. Elsősorban a pénzügyi
ösztönzőkhöz. Az önkormányzati törvényben az a meghatározás szerepel, hogy az
önkormányzatok kötelező feladataikat bármilyen szervezeti formában, megállapodással
elláthatják, tehát nem szükséges saját intézményt fenntartani.

Ezt tapasztaltuk is, változott a költségvetési intézmények száma, pontos adatot, ahogy
a jelentésben is látják, csak 2008 és 2010 közötti időszakra tudunk mondani, mert a korábbi
nyilvántartásban nemcsak a költségvetési szervek szerepeltek. Tehát ez alatt az idő alatt
mintegy tíz százalékkal csökkent a költségvetési intézmények, szervek száma,
létszámcsökkentésre is sor került. Mi is, ahogy a kolléganőm említette, ezt a három ágazatot
tekintettük át, de nekünk szűkíteni kellett a megfigyelésre egységeket. Olyan feladatokat
választottunk ki, ami szakfeladat alapján elkülöníthető, hogy tudjuk a hatékonyságot, a
fajlagos mutatókat vizsgálni. A jelentés mellékletében benne vannak azok a közoktatási,
szociális és egészségügyi feladatok, amelyeket vizsgáltunk.

Megállapítottuk mi is azt, hogy a legnagyobb változás, legnagyobb létszámcsökkenés
az egészségügyi ágazatban történt, ugyanis itt folytatódott a kiszervezés, a háziorvosi
ellátások nagy része vállalkozói orvossal történik.

A legkisebb létszámcsökkenés a szociális ágazatban volt, amiatt, hogy 40 százalékkal
növekedett az ellátottak száma, tehát a feladat nőtt, úgyhogy emiatt csökkent a legkevésbé a
létszám.
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A közoktatásban is volt némi létszámcsökkenés a tanulói létszámcsökkenés
következtében.

Sajnos a közfeladatok felülvizsgálata és a reformok ilyen területe nem érintette az
önkormányzatokat, tehát az önkormányzati feladatok áttekintésére nem került sor.

Én röviden csak ennyit mondanék, ha van kérdés, szívesen állunk rendelkezésre.
Nagyon sok adat szerepel a mellékletekben. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönjük szépen. A kormány képviselőjének adnám meg akkor ezúttal a
szót. Osztályvezető asszony, kérem, hogy fejtse ki a véleményét.

Dr. Lantai Csilla szóbeli reagálása

DR. LANTAI CSILLA (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Köszönöm szépen a szót.
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság!

Összefoglalóan úgy tudnék reagálni a szociális, gyermekjótéti, gyermekvédelmi terület
vonatkozásában, hogy az ÁSZ megállapításait természetesen el tudjuk fogadni, egyetértünk
velük. Azt lehet mondani, hogy valóban a mi területünkön az ellátási igény nagyon erőteljesen
növekedett az elmúlt években, úgyhogy ezzel van összefüggésben. Valóban a létszámok nem
csökkentek, illetve azt lehet mondani, hogy a szakmai létszámok még növekedtek is, a
gyermekvédelemre ez kifejezetten elmondható.

Arra vonatkozóan, amit megfogalmaz az ÁSZ, egyértelműen egy feladatot, elvárást
velünk szemben, hogy a monitoringrendszer épüljön ki, az adminisztrációs terheket tekintsük
át, ez egyébként is egy szakmai cél. Erre vonatkozóan vannak olyan európai uniós forrással
elindult fejlesztések, amelyek a jövőben ezt célozzák, de egyébként az elmúlt években is
történtek erre lépések, és jelenleg is folyamatban vannak olyan jogszabály-módosítások,
amelyek ezt célozzák.

Egyébként összességében azért azt lehet mondani, hogy van egy működőképes
nyilvántartási rendszer, ami a Foglalkoztatási és Szociális Hivatalnál elég nagy áttekintést ad
erre a területre vonatkozóan, a férőhelyek vonatkozásában is, amely a tervezést nagyban
segíteni tudja. Arra vonatkozóan, hogy az önkormányzatok, amikor a kötelező feladataikat
nem látják el, megfogalmazódott az ÁSZ-jelentésben problémaként, hogy itt nincs
szankciórendszer. De azt gondolom, nem a mi ágazatunkat érinti ez csak elsősorban, hiszen ez
az önkormányzati törvénnyel összefüggő probléma tulajdonképpen, amiről feltehető, hogy a
jövőbeni jogalkotási folyamatok majd befolyásolni tudnak. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük. Tisztelt Bizottság! Megnyitnám a vitát a jelentésről. Kérdezem,
hogy ki kíván hozzászólni, a véleményét elmondani. Bábiné Szottfried Gabrielláé a szó.

Vita

BÁBINÉ SZOTTFRIED GABRIELLA (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök
Úr! Tisztelt Bizottság! Én kérdést szeretnék intézni az ÁSZ képviselői felé. Tudjuk, hogy a
gyermekjóléti szolgálatok milyen sokrétű feladatot látnak el, illetve milyen sokrétűen kell,
hogy foglalkoztassák a részvevőket, hiszen van köztisztviselő, közalkalmazott, illetve ugye a
magánszféra, hiszen különböző vállalkozások látják el az egyébként kötelezően felvállalt,
illetve ellátandó feladatokat. Én egyrészt arra lennék kíváncsi, hogy itt a foglalkoztatási
struktúrák megváltoztatásával vagy rendezésével kapcsolatban van-e valami ÁSZ-javaslat.

Illetve a jelzőrendszer nagyon fontos része a gyermekjóléti szolgálat többek közt, és az
itt dolgozók számára a megbecsülés, társadalmi megbecsülés is nagyon fontos lenne, illetve
hogy vonzóbbá tegyük a szociális alapellátásban ezt a pályát, arra lennék kíváncsi, hogy
vizsgálták-e már az 1/2000-es miniszteri rendelettel kapcsolatban a képesítési előírási
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követelményeket, illetve erre tettek-e javaslatot, illetve gondolkodtak-e azon, hogy a pályát
hogyan lehetne vonzóbbá tenni. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Iván professzor úrnak adnám még meg a szót.

PROF. IVÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Egy kérdésem lenne, hogy
kiterjedt-e a vizsgálat – akár az 55 vizsgált intézményben vagy részlegben – arra, hogy a
várakozási listák hossza miatt – ősidőktől kezdve várakozási listák vannak, ez súlyos és
komoly problémát jelentett évtizedekkel ezelőtt is, mint a Magyar Szociálpolitikai Társaság
elnöke is mondom, ami 1992-ben alakult, hogy a várakozási időben fél évtől, egy évig, két
évig terjedő szakaszokban - vajon az elhalálozása azoknak az időseknek, akik vártak, hogy
bekerülhessenek, hogyan alakult, van-e erről statisztika. Ha nem, akkor én mindenképpen
fontosnak tartanám. Ez egy mutatója és indikátora is lenne a várakozás kockázatának.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a bizottsági tagokat, van-e még kérdés. Czunyiné
Bertalan Judité a szó.

CZUNYINÉ DR. BERTALAN JUDIT (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Én nem
kérdeznék, én néhány gondolatot fogalmaznék meg az előttünk lévő és a szóban ismertetett
ÁSZ-jelentéssel kapcsolatban. Azt gondolom, hogy az elmúlt héttel egybevetve, két nagyon
tanulságos héten van túl az Ifjúsági bizottság, hiszen olyan jelentéseket tárgyalhattunk akár az
ombudsmani, akár a múlt heti ÁSZ-jelentés és a mai is, amelyek súlyos következtetéseket és a
rendszerszervezésre vagy az ellátások szervezésére vonatkozóan mind az önkormányzati,
mind pedig a központi szervek által fenntartott intézmények számára nagyon tanulságosak.

Az például tény, és vannak itt a jelentésben kivastagított megállapítások, az
önkormányzati részre utalnék, hogy a humán területek feladatellátásában meghatározó
önkormányzati alrendszer költségvetési kiadásai 2006-8 között csak 3,3 százalékkal
emelkedtek, miközben az inflációs hatás 12,2 százalék volt.

Közben pedig ez a jelentés - azért ne feledjük el, hogy - a fenntartói oldalakkal, a
szakmai végzettséghez, jogszabályokhoz kötött és humánerőforrás-vizsgálattal foglalkozott,
amelynek az volt a célja, hogy a jogszabályok által előírt feladatellátás milyen humán
háttérrel valósul meg, és milyen módon érintették a kormányzati intézkedések -
forrásszerkezet-megváltoztatás vagy a költségvetési szférában dolgozók létszámleépítése - az
intézményi, fenntartási adatokat. Nagyon sok súlyos megállapítás van, amit át kell gondolni a
jogalkotás és a minisztérium részéről is, hiszen az sem mellékes, hogy döbbenetes a szám –
nem akarok már százalékokat intézni -, hogy a finanszírozási szerkezetátalakítások miatt hány
önkormányzat farolt ki és adta civil szolgáltatónak, vagy kötött olyan megállapodást, ahol
vagy egyházi vagy civil fenntartásba került ki egyértelműen önkormányzati feladat és valahol
a megállapítások között szerepel az is, hogy ennek oka egyértelműen az önkormányzatok
forráshiánya, a finanszíroz csökkenése, a normatívák nem szinten tartása, amely
következtében sajnos az ÁSZ ilyen megállapítást nem tud tenni, mert nem ez a feladata, vagy
nem sajnos, de nem ez a feladata. Ezt mérni kellene, illetve tudnunk kellene, hogy az ellátás
színvonala milyen mértékben változik akkor, amikor egy fűnyíró elvszerű létszámleépítést
kell végrehajtani, mert a fenntartó nem tud más körben mérlegelni, hiszen a kiadási oldalon a
költségvetését valahogy rendezni kell.

Nagyon köszönöm, csak zárójeles megjegyzés, hogy része voltam annak az 55
önkormányzatnak, ahonnan adatot szolgáltattunk és a hajunk állt égnek az egyébként részletes
táblázatoktól, és nagyon kíváncsi voltam, hogy mi lesz ennek a feldolgozásából. Nem szokott
jól esni senkinek egy vizsgálat vagy egy átfogó ellenőrzés, de kifejezetten jogalkotói és
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minisztériumi vagy kormányoldalról nagyon hasznos és nagyon súlyos megállapítások
vannak, amelyekre én felhívnám a figyelmet. Akár a közoktatásban, akár a szociális területen
azért ezek számunkra mutató számok, hogy van egy ellátási igénynövekedés az egyik
területen, amelyhez rendeltek egy forráselvonást vagy forrásszerkezet-átalakítást, ahol a
szakemberek foglalkoztatásának a kvázi veszélye alakulhatott ki, és azért a mi feladatunk
vagy az önkormányzatok feladata mégis csak maga a feladatellátás. Köszönöm szépen. És
még egyszer az e mögött lévő munkának az értékét szeretném hangsúlyozni az itt lévők
számára.

ELNÖK: Köszönjük. Kérdezem, hogy kíván-e még valaki hozzászólni. (Nincs
jelentkező.) Amennyiben nem, akkor megadom a szót Horváth Margit asszonynak.

DR. HORVÁTH MARGIT (Állami Számvevőszék): Köszönöm szépen. Hátulról
kezdeném. Képviselő asszony jelezte, hogy itt az ellátás színvonalával kapcsolatban tettünk-e
javaslatot, vagy foglalkoztunk-e vele. Igen, pontosan a kormánynak szóló első javaslatunk azt
foglalja magában, hogy az ellátások színvonalának, a mérésének, a hatékonyságának a
mutatószámait dolgozzák ki, tehát mi is alapvető fontosságúnak tartottuk.

Az első, szociális foglalkoztatással kapcsolatos kérdéssel összefüggésben kicsit
messzebbről indítanék. Azért választottuk ezt a három ágazatot, mert úgy érzékeltük, hogy
összefügg a három terület egymással. Szinte az élet előreszaladt akkor, amikor a Nemzeti
Erőforrás Minisztérium felállt és lényegében e három ágazatot foglalta magában, kiegészítve
a szintén kapcsolódó sport- és egyéb dolgokkal.

Nagyon fontosnak tartjuk, és itt csak úgy jelezném, hogy arra is majd gondot kéne
fordítani, hogy megjelent a NEfMi-nek a szervezeti-működési szabályzata, és a szervezeti
ábrából egyelőre – még nem voltunk a helyszínen, de – valahogy az adja magát, hogy mintha
nem sikerült volna legalább stratégiai szinten ezeket az ágazati feladatokat összehangolni. Ezt
majd a kollégák megerősítik vagy cáfolják, de mintha megmaradtak volna külön-külön az
ágazatok, külön-külön ugyanazokkal a funkciókkal, egymástól szinte függetlenül és még
közigazgatási államtitkári szinten sem látszik, hogy ezeket úgy össze szeretnék hangolni.
Legalább a stratégiai szinten nagyon célszerű lenne a munkálatokat összehangolni.

Visszatérve a konkrét kérdésre, mert itt a szociális foglalkoztatással, meg az
egészségügyi, meg az oktatási foglalkoztatással kapcsolatban is tettünk javaslatot, különösen
a szociális és az egészségügyi összefüggéseit tekintve, hogy az átjárhatóságot biztosítani kell.
Tehát igen, képviselő asszony, foglalkoztunk a képzettségekkel, végzettségekkel, és
megállapítottuk, hogy sokkal jobb lenne a munka, ha a szociális ágazatban, meg az
egészségügyi ágazatban foglalkoztatott különböző végzettségű emberek átjárhatók lennének.
Egyiket lehetne a másik területen is alkalmazni megfelelőképpen. Köszönöm szépen. A
várakozási listákkal kapcsolatban a kolléganőm válaszol.

BERÉNYI MAGDOLNA (Állami Számvevőszék): Igen. A mostani vizsgálat nem
terjedt ki erre, ez egy hatalmas vizsgálat volt, több ágazatot érintett. Korábbi tapasztalatokból
tudom mondani én is nagyon régről indítva, hogy volt egy időszak, amikor a statisztikai
adatszolgáltatás része volt, hogy közölni kellett, hogy hányan várakoznak tartós bentlakásos
intézményi elhelyezésre. Kiderült, hogy ez a szám nem valós, mert halmozódásokat is
tartalmazhat, mert ugye egyszerre több helyre beadhatták az igényüket a jogosultak. Abban az
időszakban, amikor a térítési díj összege megváltozott, és az önkormányzatok felemelték az
intézményi térítési díjakat, ezzel párhuzamosan csak az kerülhetett be tartós intézményi
ellátásba, akinek igazolása volt a megfelelő helyről, hogy négy óránál magasabb az ápolási
igénye, akkor nem volt várakozó. Legalábbis a megkérdezett önkormányzatoknál. Most erre
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nem terjed ki a vizsgálat, mert csak a helyszínen, csak az adott önkormányzatnál tudtunk
volna információt szerezni arról, hogy hányan várakoznak. A várakozási listáról ennyi.

A jelenlegi jogszabályok lehetővé teszik azt, hogy az önkormányzat ne saját
intézményében lásson el egy feladatot, hanem kiadja vagy társulásba lépjen, tehát ez így
szabályos, de a jelentésben is benne van, hogy jellemző az, hogy államháztartáson kívülre
kerül ki a feladatellátás, ami bizony kockázatot rejt magában, mert mi van, ha egy alapfokú
oktatást kiadnak oktatási megállapodás keretében államháztartáson kívüli szervezetnek és
valami miatt csődbe megy, akkor végül is a feladatellátás kötelezettje az önkormányzat. Ha
még közben el is adta az iskola épületét, volt ilyen tapasztalat a helyszíni vizsgálatnál, akkor
nem tudom, utána kinek kell támogatni, hogy újból biztosítani tudja az alapfokú oktatást.
Benn van a jelentésben is, hogy itt kevés a rálátás, ha kikerül az államháztartáson kívülre a
feladatellátás. Ezt mi is kockázatos területnek tartjuk. Nem tudjuk megnézni, hogy milyen
színvonalúak, és a jelenlegi ellenőrzési rendszerben erre nem is nagyon van válasz.

ELNÖK: Köszönjük szépen a válaszokat. Kérdezem még a bizottságot, hogy a
válaszok tükrében kíván-e még valaki hozzászólni a napirendi ponthoz. (Nincs jelentkező.)
Amennyiben nem, nagyon megköszönöm az elénk tárt jelentést. Nem ok nélkül hoztam a
bizottság elé ezt is, mint a múlt heti ÁSZ-jelentést. Én is úgy gondolom, hogy nagyon sok
tanulságot le lehet vonni ebből a jelentésből. Úgy gondolom, hogy mivel az Állami
Számvevőszék nem minden esetben foglalhat úgy állást, mint egy szakmai bizottság, ezért
szerintem az elkövetkező valamelyik bizottsági ülésen itt is elfogadhatnánk egy állásfoglalást
a bizottság részéről a jelentéssel kapcsolatban. Nem tudom, hogy egyetértünk-e ezzel a
felvetéssel. (Nincs ellenvetés.) A frakciókkal egyeztetve elkészítenénk egy állásfoglalást az
elénk tárt jelentésről. Ebben a kérdésben szavaznunk nem szükséges, úgyhogy még egyszer
nagyon szépen köszönöm a jelenlétet az Állami Számvevőszék és a kormány részéről.

 A következő napirendi pontunkkal kapcsolatban Nyitrai Imre államtitkár urat várnánk
ide, de ő még várhatóan fél óra múlva fog megérkezni, ezért javaslatot tennék arra, hogy
először a harmadik napirendi pontot tárgyaljuk meg, vagyis a módosító indítványokat.
Hogyha ezzel egyetért a bizottság, akkor azt kérem, kézfelemeléssel jelezzék. (Szavazás.)
Volt-e, aki nemmel szavazott? (Nincs jelentkező.) Tartózkodás? (Nincs jelentkező.) Nem volt,
akkor egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm szépen. A kormány képviselője nagyon rövid időn
belül itt lesz információink szerint, úgyhogy addig egy nagyon rövid szünetet rendelek el. De
előtte ismertetném a helyettesítéseket: Ágh Pétert Hirt Ferenc képviselő úr helyettesíti,
Talabér Mártát Czunyiné dr. Bertalan Judit, Csizi Pétert Tapolczai Gergely képviselő úr,
Erdős Norbertet Stágel Bence képviselő úr helyettesíti, Lakatosné Sira Magdolnát Bábiné
Szottfried Gabriella képviselő asszony helyettesíti. Lanczendorfer Erzsébet képviselő
asszonyt Rónaszékiné képviselő asszony, Varga Lászlót Szanyi Tibor helyettesíti. Köszönöm.

Az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai
törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését
célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1376.
szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)

Folytatjuk a munkánkat. Köszöntöm Szatmári László főosztályvezető-helyettes urat, a
Nemzetgazdasági Minisztérium részéről. Soron következik a T/1376. számú
törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok tárgyalása. Az ajánlás 1. pontjában
Szilágyi György javaslatáról kérdezem a kormány álláspontját.

SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! A kormány nem támogatja.
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ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a bizottság részéről, ki kíván hozzászólni. (Nincs
jelentkező.) Amennyiben nincs jelzés, szavazás következik az 1-es pontról, valamint az ezzel
összefüggő további ajánlási pontokról. Egy szavazással döntünk. Aki a módosító javaslatot
elfogadja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Három. Aki nem támogatja?
(Szavazás.) Tizenhat. Tartózkodás? (Szavazás.) Három. A bizottság tehát nem támogatta
egyharmaddal sem.

Az ajánlás 2. pontjában Vágó Gábor és képviselőtársa javaslatáról kérdezem a
kormány álláspontját.

SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja a kormány.

ELNÖK: Kérdezem, hogy ki támogatja a módosító javaslatot. (Szavazás.) Ilyen nincs.
Így nem is kell tovább folytatni, egyharmadot sem kapott az indítvány. Köszönöm szépen.

A 3. pontban dr. Lenhardt Balázs javaslatáról kérdezem a kormány álláspontját.

SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a bizottság részéről, ki kíván hozzászólni. (Nincs
jelentkező.) Amennyiben nincs jelzés, én szeretnék hozzászólni, csak elő kell kerítenem a
javaslatot. Csak nagyon röviden szeretném elmondani, hogy a Jobbik által benyújtott javaslat
gyakorlatilag egy adótáblát vezetne be, amelynek a lényege, hogy egy 12-20 és 32 százalékos
sávval gondolnánk a jövő évi adóztatást megvalósítani. A legfontosabb jelentése talán az
ennek az általunk benyújtott javaslatnak, hogy egyrészt a szegényebb jövedelműeknél több
pénzt hagyna a Jobbik javaslata, hiszen 12 százalékkal adóztatnánk a 4.800.000 forint bruttó
összeget meg nem haladó bevételt, jövedelmet. Tehát itt egy kisebb adókulcsot képzelnénk el,
hogy a szegényebb rétegnek is maradjon egy kevés a következő évben a pénztárcájában.

A másik fontos javaslat a 32 százalékos adókulcs, ami viszont bruttó havi egymillió
forint környékén lépne életbe, tehát itt csak a leggazdagabb személyekre gondolunk, az igen
jó fizetéssel rendelkezőkre, de úgy gondoljuk, hogy a társadalmi szolidaritás megkívánja ezt a
rendszert, ami nyilvánvalóan a nálunk fejlettebb nyugat-európai térségekben mindenhol
általánosan működik. Nos, ennyit szerettem volna hozzátenni, és szavazás következik a
javaslatról. Kérdezem a bizottságot, hogy ki támogatja a javaslatot. (Szavazás.) Három igen.
Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tizenhat nem. Tartózkodik? (Szavazás.) Három. A bizottság
egyharmaddal sem támogatta. Köszönöm.

A 4-es pont következik, dr. Szekeres Imre javaslata.

SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a bizottság részéről, ki kíván hozzászólni. (Nincs
jelentkező.) Amennyiben nincs jelzés, kérdezem, hogy ki támogatja a javaslatot. (Szavazás.)
Három igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tizenhat nem, három tartózkodás, a bizottság
nem támogatja, egyharmadot sem kapott.

A 6-os pontban Szilágyi György javaslatáról kérdezem a kormány álláspontját.
(Közbeszólás: Az 5-ös kimarad?) Az nem tartozik a bizottság kompetenciájába.

SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a bizottság részéről, ki kíván hozzászólni. (Nincs
jelentkező.) Amennyiben nincs jelzés, szavazunk. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.)



- 12 -

Három igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tizenhat nem, három tartózkodás, a bizottság
nem támogatja, egyharmadot sem kapott.

A 8. pontban dr. Gyenes Géza javaslata.

SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a bizottság részéről, ki kíván hozzászólni. (Nincs
jelentkező.) Amennyiben nincs jelzés, szeretnék néhány gondolatot hozzátenni. Ez a módosító
javaslat gyakorlatilag a fogyatékos gyermekek megsegítéséről szólna. Már plenáris ülésen is
elhangzott, hogy a Jobbik szeretné, hogyha a fogyatékos gyerekek nagyobb
adókedvezményben részesülnének, hiszen jóval több az ő ellátásukhoz szükséges anyagi
ráfordítás, mint egy egészséges gyermek részére. Tulajdonképpen ezt a javaslatot fogalmaztuk
meg itt. Kérdezem, hogy ki támogatja a javaslatot. (Szavazás.) Három igen. Ki nem
támogatja? (Szavazás.) Tizenhat nem, három tartózkodás, a bizottság nem támogatja,
egyharmadot sem kapott.

A 43-as pont következik, Szekeres Imre javaslata.

SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a bizottság részéről, ki kíván hozzászólni. (Nincs
jelentkező.) Amennyiben nincs jelzés, kérdezem, hogy ki támogatja a javaslatot. (Szavazás.)
Hat igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tizenhat nem, a bizottság nem támogatja,
egyharmadot sem kapott.

Az ajánlás 53. pontjában Koszorús László és képviselőtársa javaslatáról kérdezem a
kormányt.

SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a bizottság részéről, ki kíván hozzászólni. (Nincs
jelentkező.) Amennyiben nincs jelzés, kérdezem, hogy ki támogatja a javaslatot. (Szavazás.)
Tizenkilenc igen. Ki nem támogatja? (Nincs jelentkező.) Tartózkodás? (Szavazás.) Három
tartózkodás mellett a bizottság a javaslatot támogatja.

Az 59. pontban Vágó Gábor és képviselőtársa javaslata.

SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a bizottság részéről, ki kíván hozzászólni. (Nincs
jelentkező.) Amennyiben nincs jelzés, kérdezem, hogy ki támogatja a javaslatot. (Nincs
jelentkező.) Ki nem támogatja? (Szavazás.) Húsz nem és egy tartózkodással a bizottság nem
támogatja, egyharmadot sem kapott.

A 60. pontban dr. Szekeres Imre javaslatáról kérdezem a kormány álláspontját.

SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a bizottság részéről, ki kíván hozzászólni. (Nincs
jelentkező.) Amennyiben nincs jelzés, kérdezem, hogy ki támogatja a javaslatot. (Szavazás.)
Három igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tizenkilenc nem, a bizottság nem támogatja,
egyharmadot sem kapott.

A 61-es pontban Baráth Zsolt és képviselőtársai javaslatáról kérdezem a kormányt.
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SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a bizottság részéről, ki kíván hozzászólni. (Nincs
jelentkező.) Amennyiben nincs jelzés, kérdezem, hogy ki támogatja a javaslatot. (Szavazás.)
Tizenkilenc igen. Ki nem támogatja? (Nincs jelentkező.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) Három
tartózkodás, a bizottság támogatja.

A 64. pontban Vágó Gábor javaslatáról kérdezem a kormány álláspontját.

SZATMÁRI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! Tájékoztatom a tisztelt bizottságot, hogy a Költségvetési bizottság tegnapi ülésén
ezt a javaslatot nem találták házszabályszerűnek, de a kormány egyébként nem támogatja.

ELNÖK: Köszönjük szépen, ebben az esetben nem kell szavaznunk. És ezzel a kijelölt
pontok végére értünk. Köszönöm szépen a kormány részéről a jelenlétet, ezzel ezt a napirendi
pontot be is zárom.

Nyitrai államtitkár úr még nem érkezett meg.

Egyebek

Megkérdezem a bizottságot, hogy kíván-e valaki az egyebekben valamit felvetni, mert
akkor most az elkövetkező negyedórában meg tudjuk beszélni. (Nincs jelentkező.)
Amennyiben nincs, akkor most szünetet rendelek el.

(Rövid szünet: 9.53 órától 10.02 óráig.)

Beszámoló az illegális idősotthoni ellátásról - Előadó: Nyitrai Imre helyettes
államtitkár, Nemzeti Erőforrás Minisztérium

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Folytatnánk a munkánkat. Köszöntöm Nyitrai Imre
helyettes államtitkár urat, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium részéről. Soron következik az
illegális idősotthoni ellátásról szóló beszámoló. Ezt a beszámolót azért vettük napirendre,
mert én magam is egy nagyon fontos témának gondolom, ami borzolta a kedélyeket az utóbbi
hónapokban, és ugyanakkor az elmúlt nyolc év munkáját ellenőrző bizottságnak a napirendi
pontjai között szerepelt ez a meghallgatás. Többek között egyszerre lett volna a két bizottság
ülése, úgyhogy azért is gondoltam, hogy tartsuk meg ezt a meghallgatást, mert ez valóban
nagyon sok mindenkit érdekel a bizottsági tagok közül. Úgyhogy még egyszer köszöntöm
helyettes államtitkár urat, és át is adnom a szót önnek.

Nyitrai Imre szóbeli előterjesztése

NYITRAI IMRE helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Köszönöm
szépen. Tisztelettel köszöntöm én is a bizottságot. Elnök úr felvezető szavait folytatva, és
megerősítve azt, hogy a problémának rendkívül nagy, és akár messzebb mutató vagy akár a
múltra is visszatekintő következtetései vannak és lehetnek, röviden a probléma lényegéről, az
eddig megtett lépésekről és a megoldási lehetőségekről szólnék néhány gondolatot.

A probléma lényege nagyon egyszerű: valaki vagy valakik, magánszemélyek vagy
jogi társaságok megtévesztő módon bentlakásos szociális intézményeknek álcázva a
tevékenységüket, az előírt, tárgyi és személyi feltételek teljes körű be nem tartása mellett
szolgáltatásokat nyújtanak olyan személyeknek, akik lehet, hogy tudnak róla, lehet, hogy nem
tudnak róla, hogy illegális szociális otthonban kerülnek elhelyezésre.

A lényege a dolognak, hogy mindenféle hatósági kontroll nélkül a jogszabályainkba
beépített garanciák teljes nélkülözésével, mindennemű számon kérhetőség kikerülésével és
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elsősorban valószínűsíthetően az adózatlanul megszerezhető jövedelmek reményében
működnek ezek az illegális otthonok.

Gyakorlatilag a rendelkezésre álló jogi eszközök kezelik a helyzetet, hiszen a
321/2009-es kormányrendelet egyértelműen tartalmazza az engedély nélkül működő
szolgáltatásokkal kapcsolatos teendőket. Egy nagyon fontos pont azért van a rendszerben,
hogy mondhatni, néhány eset kivételével szinte véletlenszerűen jut a hatóságok tudomására ez
a tevékenység. Vagy egy lakossági bejelentésre, esetleg egy hozzátartozó bejelentésére
néhány esetben kifizetetlen közüzemi számlák vagy egyéb más, esetleg más kapcsán
megjelenő hatóságoknak a jelzése alapján. Jelen helyzetben látható, hogy húsznál tart azon
esetek száma, amelyekben már valamiféle eljárás elindult vagy az eljárás már valamiféle
ponton tart.

Nagyon fontos kérdés, hogy ez a húsz eset az összes eset vagy az esetek egy kicsi
része vagy az esetek egy nagyobb része. Látható, hogy amióta civil szervezetek
figyelemfelhívó jelzése után egyfajta kampány indult meg az illegális szociális otthonokkal
kapcsolatban, nem nőtt a száma az új vagy ebbe a tevékenységbe újonnan bekapcsolódó
intézménynek látszó szolgáltatásoknak a köre.

Az egyik tehát, amit a jogszabály megenged és meghatároz, mindenképpen betartjuk,
betartatjuk, illetve maguk a hatóságok vizsgálni fogják ezeket az eseteket minden egyes
alkalommal és azt is el kell mondani, hogy az esetek külön-külön egészen más képet
mutatnak.

Vannak olyan esetek, ahol – azt gondolom -, hogyha bármelyikünk bemegy egy ilyen
épületbe, azt mondja, hogy ez igen, ez olyan jól néz ki, mintha bárhol, Nyugat-Európában
bemennénk egy ilyen szociális ellátó intézménybe, és vannak olyan esetek, ahol rendkívül
méltatlan, emberhez nem méltó körülményeket találnak az ellenőrzéssel megbízott kollégák.
Sőt, volt olyan eset, ezt látjuk, a büntető feljelentésekből, hogy személyes szabadság
korlátozása is megtörtént már illegális szociális otthon tevékenységi körben. Az egyik
legfontosabb tevékenységünk, hogy megelőzzük ezeket a helyzeteket amellett, hogy a már
működő hasonló illegális helyeket felszámoljuk. A megelőzésben pedig az informálás, az
információátadás, az információhoz való hozzájutás segítése az elsődleges feladatunk. Éppen
ezért egy figyelemfelkeltő vigyázat, engedély nélküli szociális szolgáltatás címet viselő
lakossági felhívás volt a legelső, amit megtettünk ebben az ügyben. Felhasználtunk minden
egyes alkalmat arra, hogy felhívjuk akár a szakma, akár nyilvánvalóan az igénybevevők vagy
akárcsak a laikusok figyelmét arra, hogy ma már valamennyi legális, működési engedéllyel
rendelkező szolgáltató és annak az alapadatai elérhetőek. Elérhetőek egy nyilvános honlapon,
ami nyilván egy szűk keresztmetszet, hiszen nem lehet hivatkozni, különösen nem az idősek
esetében arra, hogy akkor tessék már fölmenni az internetre. De azok a személyek, akik az ő

segítésükkel, azok a családtagok, akik az ő problémáikkal foglalkoznak, igenis kell hogy
tudjanak arról, hogy azonnal, két gombnyomással leellenőrizhető ma már, hogy ki az, aki
működési engedéllyel végzi a szolgáltatásait.

Zömében – és ez is hozzátartozik a képhez – érdekes módon három régióban, az
észak-alföldi, a dél-dunántúli és a közép-magyarországi régióban voltak találhatók nagyobb
számban, különösen egyébként Debrecenben, illetve Pest megyében, Somogy megyében ezek
az illegális otthonok. Híre ment, felkapottá vált, nem tudom, egymástól lesték el a példát; nem
lehet tudni pontosan, hogy mi lehetett ennek az oka. Debrecenben egyébként vélelmezhetően
a legtöbb eset ugyanahhoz a körhöz tartozik, de nem szeretnék itt megállapításokat
prejudikálni. Alapvetően az is látható, hogy aki már ilyen tevékenységet folytatott, elkaptuk,
fölszámoltuk, bezárta az egyik helyet, az sok esetben akár két utcával odébb, de megnyitott
egy újabb helyet. Erre szoktuk mondani, hogy akkor addig üldözzük, amíg az utolsó ilyen
alkalommal is nem tudunk kellő határozottsággal fellépni a jogvédelem érdekében. Hiszen az
államnak az a feladata, hogy megvédje azokat a személyeket, akiket becsaptak.
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Hogy hányan lehetnek jelen pillanatban, a számításaink szerint körülbelül 450 idős
ember, zömében idős ember volt érintve vagy éppen van érintve most is ezzel a problémával.
A jó hír az, hogy egyetlenegy esetben sem kellett magára hagyni ezeket az időseket. Hiszen ez
a probléma másik vége, hogy akkor mi lesz azokkal, akik ezeken a helyeken éltek, élnek.
Minden esetben vagy a család tudta visszafogadni, vagy önmaguk tudtak gondoskodni a saját
lakhatásukról, és igen jelentős részben civil, egyházi és önkormányzati partnerek, Pest
megyében például a Fővárosi Önkormányzat intézményei tudták befogadni azokat, akik más
módon nem tudtak a lakhatásukról gondoskodni.

Röviden, összegzésként ennyit kívántam elmondani a helyzetről. Köszönöm szépen a
szót.

ELNÖK: Köszönjük a tájékoztatást. Kérdezem, a bizottság tagjai részéről ki kíván
hozzászólni. Iván László professzor úré a szó.

Hozzászólások

PROF. IVÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Szeretettel köszöntöm én is Nyitrai helyettes
államtitkár urat. Miután sok évtized alatt összegyűlt bennem néhány közvetlen élményt,
tapasztalatot jelentő esemény, most ez a kvázi új hullám, amely az illegális ellátás formáját
jelzi, az embernek feltétlenül megérinti az igazságérzetét is, de nemcsak ezt, hanem azt is,
hogy mi annak az oka, hogy ezek az illegális otthonok – vagy minek nevezzük, ellátó
formációk – létrejöttek, és ilyen mértékben terebélyesednek.

Három gondolat van bennem. Az egyik nyilvánvaló, hogy azok a várakozó, ugrásra
kész pénzcsoportok vagy szervező csoportok, amelyek ezeket megpróbálják megtámogatni és
a kialakításban megfelelő hátteret biztosítani, ezek beléptek. Tudjuk, hogy a szociális
ellátórendszerekre, az egészségügyi ellátórendszerekre már a határokon átívelően, ugrásra
kész nagy csoportok várakoztak, várakoznak jelenleg is, hogy megkaparintsák.

A másik lehetőség az, hogy valóban, az önkormányzatokon belül is, a helyi életünk
mindennapi porondján nincsenek meg a megfelelő intézmények, és a mindennapi
magánéletünkkel, mindennapi életünkkel kapcsolatos figyelő felelősségünk nem működik.
Nem működik az, hogy egy kisebb vagy nagyobb településen azok a háziorvosok, szociális
szakszolgálati, önkormányzati emberek, gondozók, s a többi, odafigyeljenek, hogy mi van ott
a terepen, a mindennapi életben. Úgyhogy ez biztosan nem jól működött, nem jól működik, és
ezt kihasználják.

A harmadik dolog pedig az, hogy ezeknek az illegálisan létrehozott, nevezzük így:
pótló ellátásoknak a jelenleg felgöngyölítés alatt álló folyamatában végül is mit mondunk: azt
mondjuk ki, hogy akkor nem hagyjuk magukra ezeket az embereket, akik oda valamilyen
oknál fogva bekerültek, hanem mindenképpen gondoskodunk arról, hogy egyházak, s a többi,
ellássák őket. Tehát egy olyan áthárítást valósítunk meg, amely megint csak nem a hatóságnak
azt a határozott intézkedési, döntési irányát jelzi, hanem valahová elpasszoljuk őket – elnézést
a kifejezésért, de akkor is. Persze, szükséges ezeknek az embereknek, hogy ne kerüljenek a
semmibe – de megint csak hova? A leginkább érzékenyen sújtott intézmények felé, az
egyházak felé, alapítványok felé hárítjuk a dolgot. Nagyon határozottnak kell ebben lenni, és
ebben a dologban egy okfeltáró, máris elindítandó okfeltáró programot kell kialakítani,
egyrészt a megelőzés szempontjából. Erre most meglesz a lehetőség, hogy az
önkormányzatok nagy része a kormánnyal, a központi hatalom és a helyi hatalmi és hatósági
rendszerek együttműködésével ezek jobban működjenek. És a civil szervezetek! Igen ám, de a
civil szervezeteknél is mi a legnagyobb probléma? Hogy a civil szervezeteken belül nagy
bizonytalanság van, hogy most egyáltalán a hatóság, az önkormányzat, az önkormányzatok
mellett működő ilyen vagy olyan tanácsadó civil szervezetek vagy az egyéb civil szervezetek
hogyan próbálják közvetíteni.
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Úgyhogy nekem az a véleményem, hogy az ellátást utánzó illegális szerveződéseknek
gyökeresen kell most megakadályozni a terjedését, és a pénzvilágnak és a szerveződéseket
kontrolláló ellenőrzés alatt az ezt ösztönző sajtónak is a nyomába kell szegődni. Meg kell
nézni, hogy milyen hirdetések vannak, helyi lapokban, nagy lapokban, országos lapokban ott
vannak a hirdetések: rá kell állítani egy csoportot, nézzék meg, hogy ezek a hirdetések honnan
jönnek, miféle formában jelennek meg, és utánamenni, komolyan a nyomába szegődni
önkormányzati szinten, akár központi segítséggel.

Ez az első menetben a megjegyzésem. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Vágó Sebestyén képviselő úré a szó.

VÁGÓ SEBESTYÉN (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Kapcsolódva ahhoz, amit
Iván professzor úr elkezdett mondani, hogy mi lehet az oka az illegális otthonoknak,
természetesen nagyon jól elmondta, hogy akik nem tudnak, nem akarnak nagyobb haszon
reményében megfelelni a törvényi előírásoknak, ez az egyik ilyen csoport. A másik csoport
pedig, amit helyettes államtitkár úr is említett, hogy amikor az ellenőrzések során bemennek
egy ilyen illegális otthonba, kétféle képpel találkozhatnak. Az egyik az, hogy a nyugat-
európai színvonalat is meghaladó, illegális idősotthont találnak, a másik pedig a másik véglet.
Ez kérdésem is lenne, hogy ezeknél a nyugati színvonalat is meghaladó illegális otthonoknál
nem lehet-e az az ok, illetve a probléma, hogy az emelt szintű idősellátás törvényileg
megszűnt, és tulajdonképpen így ezek az emelt szintű ellátást nyújtó idősotthonok
illegalitásba vagy félillegalitásba vonultak.

A másik probléma pedig az, hogy hallottunk itt számokat. Nekem van egy olyan rossz
érzésem, illetve gyanúm – bárcsak ne nekem lenne igazam! –, hogy valószínűleg sokkal több
ilyen idős emberről lehet szó. Mert például ha végignézzük az Állami Foglalkoztatási
Szolgálat oldalán megtalálható táblázatokat, hogy hol mennyi otthont találtak és mennyinek
jártak utána, például az én megyémben – de szerintem Bertalan Judit kolléganő is fog erről
beszélni – egy helyet találtak, ez egy nagysápi illegális otthon, ahol három fő ellátott van,
amikor mind a ketten tudunk egy Tatán és környékén működő, állandóan költöző illegális
idősotthonról, amely már régóta a hatóság és a hivatal fókuszában, illetve látóterében van, de
egyszerűen nincsenek meg a törvényi feltételek ahhoz, hogy normálisan, akár
büntetőeljárással, akár a büntető törvénykönyv ez irányú módosításával vagy egy normális
hatósági, illetve hivatali rendszer kiépítésével ez felszámolásra kerülhessen.

Ami nagyon veszélyes ebben, ha most konkrétan erről az otthonról beszélünk, amelyik
Tatáról hol kiköltözött a tíz kilométerre lévő Dunaalmásra, aztán visszaköltözött, amikor
ismét a nyomába eredtek, egy saját tapasztalatot megosztanék, hogy ez mekkora problémát
jelent. Pont amiatt, mert illegalitásban vannak, és pont azért, mert általában feketén, bejelentés
nélkül foglalkoztatják az alkalmazottaikat, fordulhat elő az például, ami saját tapasztalatom,
én Dunaalmás településen dolgoztam egy otthonban, ahol volt olyan kolléganőm, aki vagy
éjszakás, vagy nappalos 12 órás műszak után újabb 12 órás műszakra ment, éppen az
illegalitás miatt, ebbe az illegális idősotthonba.

Most gondoljunk bele abba, hogy milyen színvonalú és milyen biztonságot jelentő
ellátást és szolgáltatást tudott nyújtani ebben az illegális otthonban, miután már 12 órát
dolgozott a rendesen bejelentett munkahelyén. Tehát itt iszonyatos problémáról van szó, és
várjuk azt, hogy akár a mi bizottságunk, illetve az albizottság vizsgálata után olyan módosító
indítványokat, illetve törvényjavaslatokat tudjunk letenni az asztalra, ami képes végleg
felszámolni ezeknek az illegális otthonoknak a működését. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Székyné dr. Sztrémi Melinda képviselő asszonyé a szó.
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SZÉKYNÉ DR. SZTRÉMI MELINDA (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr a szót.
Államtitkár úrnak köszönjük a beszámolót, és azt gondolom, hogy nagyon sok teendőnk van
ezen a területen. Akkor, amikor nyáron nyilvánosságra kerültek ezek az információk, részben
a sajtón keresztül, akkor nemcsak laikusok, magánemberek, hanem önkormányzati vezetők
kedélyeit is borzolta mindaz az információ, amit megismertünk ebben a kérdésben. Én most
egy kicsit az önkormányzatok oldaláról szeretném megközelíteni a dolgot - mégpedig két
tekintetben – és eljutva a törvényalkotásig, és itt kapcsolódnék képviselő úr gondolkodásához
is. Az önkormányzatok, illetve a mi esetünkben kistérségek tartanak fenn idősotthonokat,
illetve a megyei önkormányzat Salgótarján kistérségének is vannak bentlakásos idős otthonai.
Tudjuk nagyon pontosan, hogy olyan hatósági előírásoknak kell megfelelnünk, olyan
ellenőrzések vannak, hogy bizony nagyon sokszor még a bürokrácia útvesztőiben is
kevergünk-kavargunk, meg azt is látjuk, hogy nagyon nagy igény van. Főleg Észak-
Magyarországon egy nagyon erőteljesen elöregedő népességről van szó. Iszonyú igény van és
iszonyú várólisták vannak az idősotthonok számára. És én ezzel nem azt akarom mondani,
hogy az baj, hogy az önkormányzati fenntartású intézményekben ilyen szigorúak az előírások,
hanem az fogalmazódik meg bennem, hogy hogyan történhet az meg, hogy létre tudtak jönni,
kaphattak adott esetben építési engedélyt, működési engedélyt, akár mit is ezek az otthonok,
én csak arra a következtetésre tudok jutni, hogy akkor az elmúlt nyolc év szociális
törvénymódosításaiban is lehet keresni a hibát, az okot. Azt, hogy sem a közigazgatásban,
sem az egészségügyi igazgatásban nem jelentek meg olyan hatósági jogkörök, amelyekkel
elejét lehetett volna venni ennek a kérdésnek, illetve illetékességi körben eljárhattak volna.

Tehát elég szomorú az, hogy véletlenül kell, nekem ez a kifejezés ütötte meg most is
államtitkár úr mondandójában a fülemet, hogy véletlenül jut a tudomásunkra. Nekünk,
önkormányzatoknak sincs arról tudomásunk, hogy mondjuk, a mi illetékességi területünkön
működik-e illegális idősotthon, és hát elég szomorú, hogy azoknak a hatóságoknak sincs,
akiknek pedig ebben el kellene járni. Tehát én itt azt gondolom, hogy a továbblépés
mindenképpen az lehet, hogy a törvényi szabályozást úgy alakítani, hogy a megelőzésben már
ott legyen az, hogy ne tudjanak megjelenni ilyen típusú illegális otthonok. Mert az
egyértelműen látszik, hogy kifejezetten az üzlet és a pénz mozgatja ezeknek az illegális
otthonoknak a működtetőit, hiszen rengeteg a rászorult ember. Ezt látjuk nap mint nap, hogy
sok olyan család van, aki nem képes gondoskodni az idős hozzátartozóiról. Nem azért, mert
nem szeretne róluk gondoskodni, hanem azért, mert egyszerűen a munkája nem engedi meg.
És az embereknek a jóhiszeműségét, bizalmát használják ki, használták ki ezek az illegális
otthonok, mert szerintem nagyon sokan úgy vagyunk, hogy szeretnénk az idős
hozzátartozóinkról magas szinten gondoskodni, és talán éppen azért, mert a látszat
megtévesztő, hogy csili-vili berendezések, oda bemegy a hozzátartozó és azt gondolja, hogy
megfelelő ellátást fog kapni.

A másik oldal, amit mondok az önkormányzati oldalról, hogy sajnos ennek
következtében azt is tapasztalom, hogy megrendült az emberek bizalma az önkormányzatok,
kistérségek által fenntartott idős otthonok tekintetében is. Ezt pedig felháborítónak tartom,
hiszen az önkormányzatok, kistérségi társulások nagyon komoly erőfeszítéseket tesznek
annak érdekében, hogy színvonalas ellátást biztosítsanak az időskorúaknak, és minél több
férőhelyet, minél jobb szakmai színvonalon tudjanak megvalósítani.

Tehát én államtitkár úr és a tárca irányába azt szeretném az önkormányzatok nevében
jelezni, hogy fogjunk össze, tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy a megelőzése
megtörténjen, és tényleg gyökereiben szüntessük meg ezeket a gócokat. Meg kell találni
azokat a szankciókat, azokat a törvényi lehetőségeket, amelyekkel ezt biztosítani tudjuk,
hiszen olvashatunk ezekben a feltárt esetekben olyan helyekről, ahol szabályosan
sanyargatások történtek. Ez egyszerűen emberi szempontból tarthatatlan. És csak egy
érdekesség: ahogy készültem a mai bizottsági ülésre, beütöttem az interneten és megkerestem,
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hogy a médiában milyen információk jelentek meg ebben a kérdésben, és az egyik ilyen
helyre jutva a cikk alatt, szóval ez már egyszerűen valahol az arcátlanság határát súrolja, az
egyik ilyen tényfeltáró cikk alatt azonnal egy hirdetés található. Tehát ez már a groteszk
kategória, amely hirdetés arról szól, hogy nem önkormányzati, hanem magán ellátásra hívja a
fel a figyelmet, tehát ez valahol egy kicsit, úgy gondolom, az egész témának az arcul csapása.
Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.

ELNÖK: Szűcs Erika képviselő asszonyé a szó.

SZŰCS ERIKA (MSZP): Köszönöm szépen. Az az igazság, hogy nekem erős
hiányérzeteim vannak ezzel a beszámolóval kapcsolatban, úgyhogy őszintén remélem, hogy
tovább fog folyni ez a munka elsősorban abban az irányban, amit Iván László
képviselőtársunk is mondott, hogy fel kéne deríteni azokat. Ugyanis persze lehet itt az egyik
felét hangsúlyozni, hogy az ilyen intézményt vagy ellátást létrehozók pénzéhsége, de a másik
oldalon mégiscsak 450 család az idős hozzátartozóját rájuk bízta. Én elsősorban arra lennék
kíváncsi, hogy ők miért tették ezt, miért nem az önkormányzati, miért nem az egyházi, miért
nem a hivatalos és legális magán – mert attól, hogy magán, még nem kell megijedni, hiszen
vannak hivatalos, legális magánintézmények – intézményekbe kerültek ezek az emberek. Ez
az, ami rámutathat azokra a viszonyokra, amelyek lehetnek jogszabályi, működésbeli és
egyéb jelenségek, amelyek miatt ide teszik, és ebben biztos, hogy nagyon fontos, amit
helyettes államtitkár úr mondott, hogy informálatlanok, hogy eljut hozzájuk egy ügynök, aki
rábeszéli őket. Mert az, hogy területileg ezek a dolgok koncentrálódnak, azért azt a fajta
teljesen természetes társadalmi jelenséget tükrözik, hogy valakinek a dolog eszébe jut,
megcsinálja, és a közvetlen környezetében a mintát másolják mások. Mert hát neki ez sikerült,
én is fogom csinálni. Tudom, hogy vannak ellátásra váró emberek. Nemcsak az idős
otthonban. Ugye más területeken is bizonyos intézmények a saját dolgozóiknak kifejezetten
premizálást tűztek ki, hogyha hoznak ellátottat, hiszen a normatíva attól függött. Úgyhogy ez
sajnos nemcsak az illegális idősotthonok, hanem más szociális ellátás esetében is előfordult
már.

Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy jó irány lenne, hogyha ezzel egy picit
alaposabban foglalkoznának. Ugyanis az idős ellátás egy nagyon nehéz ügy, hiszen itt most
már elhangzott az, hogy nagyon sokan várnak ellátásra. Amikor a nyáron azt a
törvényjavaslatot tárgyaltuk a parlamentben, hogy szűnjön meg a szakértői minősítés és az
intézményvezető legyen az, aki egy személyben dönt a felvételről, illetve jogosultságról,
akkor a parlamenti vitában ez nem volt eléggé egyértelmű.

Emlékszem egy dél-dunántúli, pécsi képviselőtársunkra, aki azt mondta, hogy amióta
az a jogszabály belépett, hogy az ORSZI-s meg a helyi szakértők belépnek ebbe a folyamatba,
azóta a korábban tele lévő idősotthon 60 százalékos kapacitáskihasználtsággal működik, és az
előterjesztők azt remélték, hogy ez a helyzet meg fog változni, ha az intézményvezetők ezt
visszakapják. Én őszintén remélem, hogy ez így igaz, mert akkor gyakorlatilag ki van húzva a
sámli az ilyen típusú kezdeményezések alól, hiszen akkor ezek szerint vannak üres helyek,
amelyeknek a feltöltéséhez ennyi kellett, hogy egy intézményvezetői jogosultság legyen.
Tartok tőle, hogy a dolog persze nem ennyire egyszerű, de őszintén remélem, hogy valóban
segít rajta.

Ehhez kapcsolódik az a kérdésem, mert itt elhangzott, Vágó képviselőtársam mondta,
hogy három főt lát el az intézmény: átlagosan hány főt látnak el ezek az intézmények? Itt van
ez a 450 ilyen intézmény, mondjuk, húsz fővel, ki tudnám számolni, de lehet, hogy extrém
esetet is tud mondani, hogy kettőtől vagy háromtól a negyvenötig. És nagyon izgat, hogy
hogyan finanszírozzák az ellátást. Hiszen ha illegálisak, akkor teljesen egyértelmű, hogy nem
normatívalehívók, hanem befizetésekből finanszírozzák az ellátást, és ha nagyon nagyok a
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különbségek az ellátó intézmények színvonalában, akkor nyilvánvalóan nem arról szól a
történet, hogy bagóért látják el mindenütt az érintettet, hanem van, ahol ezt a fajta társadalmi
vonulatot csípik el, hogy szeretne szabadulni a család, de nem nagyon van pénze, és akkor
megszabadítja; a másik meg éppen a körülményekre és az ellátás körülményeire tekintettel
sokat kér. De hát mégis, hogyan tudják kihozni? Hiszen a legnagyobb problémája a közösségi
idősellátásnak, hogy különösen a bentlakásos része nagyon drága. Lehet, hogy túlságosan sok
benne az olyan szabály, amit nem feltétlenül kellene így hagyni, meg kellene változtatni a
követelményrendszert, miközben a garanciáknak meg az ellenőrizhetőségnek meg kellene
maradni. Tehát ebből a szempontból van-e tapasztalata a minisztériumnak, hogy az
önkormányzatokra háruló nagy terhet – mert az idősotthon finanszírozásához nagyon sokat
hozzá kell tenni az érintett önkormányzatoknak – hogyan lehetne enyhíteni, hogy vonzóbbá
tudjanak válni?

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Czunyiné Bertalan Judit képviselő asszonyé a szó.

CZUNYINÉ DR. BERTALAN JUDIT (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt
Államtitkár Úr! Kedves Képviselőtársaim! Ahogy elnök úr említette, azért került többek
között a bizottságunk napirendjére, mert valóban albizottsági időpontütközés lett volna, de
kiemelt a terület, és látható, hogy sokak fantáziáját, nemcsak az albizottság részéről,
megmozgatja a téma. Valamint ami miatt én ezt indokoltnak láttam annak idején a nyolc év
kormányzati intézkedéseit vizsgáló albizottsági munkatervbe felvenni, az pontosan az volt,
hogy én ennek az okát, hogy ez a helyzet kialakulhatott, nem egyértelmű kormányzati
intézkedés, de mégis azt gondolom, hogy a jogszabályalkotásban, illetve az engedélyezési
vagy az engedélyezések körüli szakmai előírásokban látom. S utalva egyébként arra a
problémára, amit Vágó Sebestyén képviselőtársam említett a Komárom-Esztergom megyei
példa okán, de jóval többet tudnék sajnos felsorolni én is, van egy, nem tudom, joghézagnak
nevezzem-e a tényt, amire alapoznak ezek a kvázi intézmények, mert itt intézményi ellátásról
én szűken beszélnék, valóban, több kategóriája létezik ezeknek az ellátásoknak. Az egyik
valóban a magánszférából valamilyen oknál fogva kivándorolt, korábban egyébként
engedéllyel rendelkező, ellenőrizhető, térítési díjat szedő intézmény, amely valamilyen oknál
fogva kivonult, és tovább működik, úgy, ahogy működik. Adott esetben előfordulhat, hogy itt
a körülmények még megfelelnek az ellátásnak, illetve biztosítják az idősellátáshoz szükséges
szakmai feltételeket.

A másik módja ennek az ellátási történetnek, hogy nem szociális intézményként
kérnek működési engedélyt. A gyakorlatban több alkalommal volt hatásköri vitám a
közigazgatási hivatallal, illetve az APEH-hel vagy más olyan állami szervezettel, amely
valamilyen oknál fogva tudomást szerzett adóhiányról, közüzemi tartozásról, önkormányzati
ingatlan bérleti díjának nem fizetéséről, amelyek vállalkozási formában működnek, és az
APEH a vállalkozási engedélyek kiadásakor nem köteles vizsgálni bizonyos előírásokat,
ennek okán szabad utat kapott az ilyen működtetésre. Nem is szociális otthon vagy szociális
intézmény fenntartása vagy működtetése szerepel az engedélyében vagy az APEH által
kiadott működési körében, hanem egész egyszerűen valamiféle olyan tevékenységi kör, amely
nem tartozik a szociális hatóságok vizsgálódási körébe. Nagyon egyszerűen bújnak ki
egyébként a jogszabályi kötelezettségek alól: az a tipikus gyakorlat, amelyeket én láttam,
hogy polgári jogi szerződésekkel fedik le az ellátottak bevonását, és így lehet az, hogy három
vagy tizenkettő vagy huszon-akármennyi ellátottat látnak el. Ők egyedi tartási szerződéseket
kötnek, családtagokkal vagy az érintettekkel. Az is előfordul, hogy nem szednek térítési díjat,
mert az ingatlan értékének a fejében tartós ellátást biztosítanak. Összerakják őket egy bérelt
vagy valamilyen saját vagy használatukba vett ingatlanban, és azt a tartást ígérik nekik, amit
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egyébként, előfordul a magánjogi rendszerben, hogy családok vagy közeli hozzátartozók vagy
pedig közeli ismerősök idős, egyedül maradt, rokon, hozzátartozó nélküli idős ember esetében
vállalnak. Ezek a polgári jogi szerződések sem ellenőrzésükben, sem pedig tartalmuk
tekintetében nem esnek a szociális hatóságok vizsgálata alá, ugyanakkor tényszerű az a
megállapítás, hogy voltaképpen itt nem történik más, amikor tizenkét-tizenhárom idős embert
ilyen tartási formában ugyan, de egy olyan ingatlanba költöztetünk, ahol gyakorlatilag már
maga az ellátási forma nem tud másmilyen lenni, mint intézményes, hiszen az ellátási
kereteket fizikálisan meghatározza ez a tény.

Ennek következménye az is, hogy az alkalmazottakat feketén foglalkoztatják, vagy
kvázi családtagnak minősülnek – ez idézőjeles – a tartási szerződés miatt, és így kerülnek ki a
jogszabályi ellenőrzések rendszere alól, és nincs norma, amivel megfoghatóak. Ha a
családtagok, akik a jó ellátás reményében és jóhiszeműen kerültek ebbe a szerződési körbe, és
mondjuk, pár év múlva jöttek arra rá, hogy az ellátott idős hozzátartozót megvezették velük
együtt, akkor hosszú évekig pereskedhetnek ennek a tartási szerződésnek a megszüntetésére,
és nem csoportosan, tehát nem minden ellátottra – itt nincs ellátotti érdekképviselet, itt semmi
sincs –, hanem egyénenként, legfeljebb jó esetben, ha olyan hozzátartozó körről vagy tartói
körről van szó, akkor közös érdekek mentén pertársaságot alakíthatnak. De azt nem szeretném
előrevetíteni, hogy milyen időtávban fog a bíróság ez ügyben döntést hozni, különösen, ha
ilyen összetett az ügy.

Azt gondolom tehát, hogy amit én az albizottsági munkatervben ebből
következtetésként, vagy kvázi most az albizottsági ülést picit így beleépítve a főbizottságiba,
amit én szeretnék kifejezetten kérni és határozottan a minisztérium képviselőjétől és
államtitkár úrtól, hogy a tárcákkal egyeztetve vizsgálja meg a kormány annak a megoldási
lehetőségét, hogy milyen előírásokat, milyen normarendszert lehet alkotni arra, hogy
függetlenül attól, illetve éppen a polgári szerződés keretében hol kell biztosítani az ellátást.
Azt gondolom, nem egy, hanem több jogszabály módosítására lenne szükség ahhoz, hogy
ilyen helyzet ne tudjon kialakulni. Egyértelműen ellavírozgattunk a jogszabályok mellett, két
érintőleges terület találkozott, ahova senkinek az illetékessége nem ért el. Tehát több olyan
megállapítás, több olyan tény is tapasztalható, ami, azt gondolom, komoly aggodalmakra ad
okot, mert ha vállalkozóként üzemelteti, ha kvázi családi vállalkozást csinál, tartási
szerződéssel, akkor ennek a Komárom-Esztergom megyei esetnek a kapcsán ezzel kicsit
foglalkozhatnának, mert a közigazgatási hivatalok között passzolgattuk az ügyiratot egy ideig,
mert tényleg komoly hatásköri vitánk volt. Itt gyakorlatilag azt mondta, miután többmilliós
közüzemi hátralékot hagyott egy önkormányzati ingatlanon egyébként, ez a, nem tudom,
vállalkozó, meg volt neki adótartozása is, azt mondta, hogy ő mint Tóth Pista Jóska – most
mondok egy nevet – családként kötött ezzel a tizenkét idős emberrel tartási szerződést, és neki
az úgy egyszerűbb, hogy ezt egy helyen valósította meg, és ő mint eltartott személyeket
gondozza őket, ez nem ellátás, merthogy közben egyébként becsődölt a vállalkozása, ami ezt
korábban csinálta. De ettől függetlenül valóban igaz az a tény, és a mai napig a megyei
újságokban ez az ellátó vagy ez a személy hirdeti az idősotthoni ellátást, ráadásul emelt
szintűt hirdet. S ahhoz, hogy biztonságban tudjuk az idős korosztályt, tény - hogy bizonyos
önkormányzati vagy társulási fenntartásban működő idősotthonok küzdenek
férőhelyproblémákkal, vagy küzdöttek, az is tény, hogy az önkormányzati vagy társulási
fenntartásban működő intézmények tárgyi, infrastrukturális feltételei nem mindig tetszenek a
hozzátartozóknak – hogy azért itt van egy elég erős lemaradásunk, és teljesen jó szándékkal
bízza rá az idős embereket erre a nem tudom mire, mert nem tudom minek nevezni, és
belekerül egy ilyen helyzetbe. Ami mindenkinek roppant kellemetlen, sem az
önkormányzatnak, sem a közigazgatási, sem a gyámhivatalnak, tulajdonképpen a
minisztériumnak sincsen ráhatása, egy ilyen exlex állapotban ők valahol élvezik ennek a
használt és közben pedig ingatlan tulajdonjogát szerzik meg ennek a fejében, és ebből elég
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tisztességes, bocsánat, a tisztességes szó nem jó, de tisztességtelen elég szép nagy vagyoni
előnyre tesznek szert. Úgyhogy azt pedig csak szakmai vizsgálattal, egy módszertani vagy
szociális hivatali vizsgálattal lehetne megállapítani, hogy az ellátás valóban legalább
kielégítő-e vagy megfelel a szakmai előírásoknak.

Úgyhogy még egyszer szeretném azt megismételni, hogy én ennek a helyzetnek a
megoldását abban látom vagy remélem, hogy a minisztérium ezeket a tapasztalatokat –
egyetértve Iván professzor úrral és képviselő asszonnyal – megismerve, az okokat feltárva
megoldási javaslatot tesz le. Mert ez a fajta stílus, az adókikerülés, meg az ilyen, más kárán
való nyerészkedés eléggé elterjedt, és ennek, azt gondolom, hogy épp itt az ideje, hogy véget
vessünk. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Baráth Zsolt képviselő úré a szó.

BARÁTH ZSOLT (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Emlékezetem szerint az
elmúlt nyári, tehát a 2010 nyári napi bulvársajtó is foglalkozott már ezekkel, az akciófilmbe
ill ő jelenetekkel, amikor kommandósok foglaltak el ilyen úgynevezett illegális idősotthon. Itt
felmerült többek részéről teljesen jogosan, hogy keressük az okokat. Nem bulvársajtó szinten,
hanem a jogifórum.hu-n bukkantam rá, mellesleg ott is van rögtön két hirdetés, hogy idősek
otthona gyönyörű környezetben tulajdonjoggal is, egy internetcím, aztán házi betegápolás
Budapesten és környékén szakápolókkal, úgyhogy ott vannak mindenhol. Úgyhogy arra
szeretném felhívni a figyelmet, vagy az én figyelmemet kerülte el ez a tény, hogy az
ombudsman 2010-ben egy utóvizsgálatot folytatott méltó időskor címmel az időskorúak
alapvető jogait fókuszpontba állító projekt keretében lefolytatott vizsgálat utóhatásaként, és
ebben igazából felsorolt okokat. Én ezt néhány mondatban idézném erről az internetes
portálról: „A tartós bentlakást biztosító ápoló-gondozó otthonokban élő idős emberek
ellátásának hiányossága is sérti az emberek élethez és méltósághoz, valamint a lehető

legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való jogot”. Állapította meg helyszíni
tapasztalatai alapján Szabó Máté ombudsman. Aztán még néhány dolog: „az idősekről való
gondoskodás jelentősen háttérbe szorult a feladat ellátására kötelezett önkormányzatoknál”,
erről is volt szó a korábbiakban. „Sem tárgyi, sem személyi feltételekkel nem rendelkeznek
ahhoz, hogy biztosítani tudják a négy órát meghaladó gondozási szükségletű ellátottaknak
nyújtandó szolgáltatásokat, hiányoznak az ellátáshoz szükséges egészségügyi eszközök és
felszerelések, a szakdolgozók képesítése sem alkalmas egészségügyi jellegű feladatok
elvégzésére”, és a legfőbb ok szerintem, átlagosan három hónap a várakozási idő, ennyi idő
alatt juthat be a kérelmező egy önkormányzati otthonba mondjuk, de a várakozási idő
országos átlagban még ennél is jóval hosszabb, elérheti az egy-másfél évet is.

Ezek ténymegállapítások az ombudsman részéről, tehát ebből már ki lehet indulni akár
a törvénymódosító javaslatok beadása folytán is. De nekem, helyettes államtitkár úr, az lenne
a következő konkrét kérdésem, hogy említette, hogy nagyjából azért behatárolható az
úgynevezett elkövetők köre, tehát kik látnak ebben befektetési lehetőséget vagy tudja fene,
pénzmosási lehetőséget, nem lehet igazából tudni, hogy legalábbis a feltárt lehetőségek
alapján mi van a háttérben, azt mondta helyettes államtitkár úr, hogy nem prejudikál, tehát
nagyjából lehet sejteni az elkövetők körét, de nem prejudikál. Én arra lennék azért kíváncsi,
hogy kik állhatnak itt a háttérben, vagy kik állnak a háttérben. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Bábiné Szottfried Gabriella képviselő asszonyé a szó.

BÁBINÉ SZOTTFRIED GABRIELLA (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Helyettes
Államtitkár Úr! Ahogy itt hallottam képviselőtársaim véleményét és hozzászólását, bennem is
megfogalmazódott egy kérdés, amit akár javaslatként is fel lehet fogni. Ugyanis az vetődött
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fel bennem, hogy a minisztériumnak a szakhatóságokkal milyenek a kapcsolódási pontjai, és
hogy tulajdonképpen itt mire gondolok. Ugye az egészségügyi alapellátást mindenhol igénybe
kell venni, a taj-kártyát valahol az időseknek is le kell adni, az idős otthonokban lakók java
része legalább egy krónikus betegséggel küzd, ha nem többel, de általában ez a jellemző. Ott a
háziorvosnál le kell hogy legyen adva a taj-kártya. A kórházi beutalásnál meg kell jelölni,
hogy honnan viszik be, ha ne adj isten, elhalálozás következik be, a helyi önkormányzat a
halotti anyakönyvi kivonaton rajta kell, hogy legyen a halálozás helye. A gyógyszereket
valakinek fel kell írnia, valahol ki kell váltani, tehát én úgy gondolom, illetve kell, hogy
legyen bejelentett lakcíme. Ez is, ahogy Székiné képviselőtársam mondta, az
önkormányzatoknál meg kell, hogy jelenjen. Tehát én úgy gondolom, hogyha ezeket a
kapcsolódási pontokat aktualizálva beindítva vagy kiegészítve vagy összehangolva meg
lehetne oldani, akkor lényegesen kevesebb mozgástere lenne az idősek kizsákmányolására
alakult – úgynevezett – illegális idősotthonoknak. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. Hirt Ferenc képviselő úré a szó.

HIRT FERENC (Fidesz): Elnök úr, köszönöm a szót. Helyettes államtitkár úrhoz és
képviselőtársamhoz szeretnék csatlakozni, és gyakorlati oldalról szeretném megközelíteni a
problémákat. Azt nehezen tudom elképzelni, hogy a helyi jegyzőkhöz ne lehetne esetleg
fordulni kormányzati szinten. A jegyzőknek módjukban áll azokat a szülőket bekapcsolni,
akik egyértelműen terepen kiderítik azt, hogy hol van legális és illegális idősotthoni ellátás.
Tényleg akárcsak az étkeztetésre, a háziorvosi ellátásra és sok mindenre gondolva, a
hirdetések átnézésére, szerintem hetek alatt ki lehet szűrni azt, hogy hol lehetnek illegális
idősotthonok. Köszönöm.

ELNÖK: Kérdezem, hogy kíván-e még valaki hozzászólni. (Nincs jelentkező.)
Amennyiben nem, röviden néhány szót szeretnék még hozzátenni. Én úgy gondolom, itt
rengeteg fontos és hasznos dolog elhangzott az elmúlt háromnegyed órában ebben a témában.
Csak egyetlen egy gondolatot tennék hozzá: én azt látom, hogy itt a szankciók hiányoznak sok
esetben az elkövetőkkel szemben. Meg szeretném kérdezni államtitkár urat, hogy hány
büntető feljelentés indult, hány esetben szabtak ki bírságot már ilyen ügyben. Mert én
egyetlen egyet tudok, egy szeptember 1-jei esetet, amikor személyes szabadság korlátozása
címén indult eljárás, és a büntetés százezer forintos szociális igazgatási bírság kiszabása volt
mindössze. Hát nyilvánvaló, hogyha ilyen alacsony büntetési tétellel megússzák az illetők,
akkor ez tovább fog folytatódni, és valószínűleg ebben az esetben is már lehet, hogy egy kicsit
extrém dolgok történtek, azért indult így az eljárás. De az én személyes véleményem szerint
ez valahol a csalás bűntettét meríti ki, ez a bűnelkövetési forma, ami adott esetben ráadásul
még előre kitervelten bűnszövetkezetben valósul meg. Én úgy gondolom, hogy a Btk.-ban is
lehetne már olyan paragrafus, amit fel lehet használni az ilyen esetek büntetésére, hogyha ez
kevés, mert én nem vagyok jogász, vagy az nem megfelelő, akkor viszont a Btk.-t kellene
módosítani oly módon, hogy legyen valami visszatartó ereje az ilyen csalásoknak.

Nos, ennyit szerettem volna csak hozzátenni, és akkor erre a kérdésre várnék választ.
Ha nincs további hozzászólás, akkor államtitkár úrnak megadom a szót.

Nyitrai Imre válaszai

NYITRAI IMRE helyettes államtitkár (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Köszönöm
szépen a szót. Engedjék meg, hogy a kérdések, felvetések sorrendjében haladva, illetve a
végén talán egy rövid kis összefoglalóval éljek a válaszadás lehetőségével, a magam által
jónak látható vagy egyáltalán a tárcánk által képviselt álláspontok összegzésével is.
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Iván professzor úr felvetéseiben, azt gondolom, maximálisan ott van minden, ami
lényeges. Valóban pénzéhség, olyan, nevezhetjük akár extraprofitnak, nevezhetjük illegális
bevételnek, nagyon sokféleképpen lehet ezt nevezni, de mindenképpen a legalitást kerülő

módon megszerzett jövedelemszerzés áll a középpontban. Nem mondom, hogy minden
esetben, mert ez megint csak lehet, hogy alaptalan vádaskodásként hangzana, de az eddigi
lezárt vagy valamiféle hatósági intézkedésig jutott esetekben ez látható, tehát ezt maximálisan
szeretném megerősíteni.

Ellenben professzor úr úgy fogalmazott, hogy a civil szervezetekre passzoljuk le a
problémát. Én azt gondolom, hogy nem, ezt a megfogalmazást így egy kicsit erősnek érzem.
Valóban, a tartós bentlakásos ellátásokban az elmúlt időszakban megerősödhettek az
önkormányzaton kívüli szereplők, illetve az látható, hogy az elmúlt néhány évben elég
jelentős visszaesés történt; erre még visszatérnék, hogy ennek okaként mit látunk, mit
vélelmezünk.

A hirdetések alapján nyomozni, azt kicsit meredeknek tartom egy
kormánytisztviselőtől vagy köztisztviselőtől ezt kérni. De szerencsére vannak érdekvédelmi
szervezetek, és mi megkerestük őket, kértük őket, hogy nekik erre van lehetőségük, eszközük,
s egyébként ez fölvetődött úgy is, mint fogyasztóvédelmi kérdés, hogy egy kvázi
próbavásárlást imitálva el lehet-e indítani ilyen eljárásokat. Erre hivatalból, én úgy tudom,
nem indult még eljárás, viszont tudom civil szervezetektől, hogy pontosan ezeket a
telefonszámokat fölhívva, irányították rá a figyelmet arra, hogy itt valami nem egészen olyan,
amilyennek lennie kell. De még egyszer mondom, az adott társaságnak vagy
magánszemélynek a nevét be lehet ütni egy keresőprogramba, és egy másodpercen belül
kiderül, hogy van-e erre az adott tevékenységre engedélye, úgyhogy mindenkinek ezt tudom
ajánlani. És ha kiderül, hogy nem, akkor valóban lehet az eljárást kezdeményezni.

Vágó képviselő úr felvetéseire, aki szintén úgy fogalmazott, hogy a nagyobb haszon
reménye kecsegtetheti valószínűleg ezeket a társaságokat, igen, de amit kérdésként
megfogalmazott, hogy lehet-e az emelt szintű otthonok megszüntetése vagy befagyasztása,
vagy nyugodtan mondhatjuk, lehetetlenné tevése az egyik ok: igen. Ez nemcsak lehetséges,
hanem láthatóan így van. Sőt jó néhány magánotthont fenntartó személytől beérkezett jelzés;
éppen egy konzultációs folyamatban vagyunk, tehát elmondhatom, hogy az ország hat
régiójában, minden régióban a magánotthonokat vagy civil kézben lévő szolgáltatásokat
fenntartóktól megérkezett ez a jelzés, hogy nem értik, mi történt itt az elmúlt néhány évben.
Az okát lehet valószínűsíteni, de mi lehetett a célja annak, hogy gyakorlatilag új férőhelyek
nem nyílhattak, és az emelt szintű normatívának a nevetségesen alacsonnyá tételével kinek
volt az érdeke az, hogy a legalitásból valamiféle félszürke vagy szürke területre terelje az
egyébként addig többé-kevésbé jól működő szociális szolgáltatásokat?

Arra a konkrét fölvetésre, hogy ön ismer ilyen helyzetet, kérem, hogy mint
állampolgár tegye meg a bejelentést, hogyha tudja, hogy hol működik, működtetnek ilyet,
bármelyik elérhetőségén a hivatalainknak, és meg fogjuk indítani az eljárást. Mindenkitől ezt
kértem egyébként én személyesen is, szervezeteken, érdekvédőkön keresztül is, hogy minél
több helyet és minden olyan alkalmat ragadjunk meg arra, hogy ezt adjuk tovább, hogy igen,
tegyenek bejelentést. Ki fog oda menni a szakhatóság vagy éppenséggel egy működési
engedélyező hatóság vagy a jegyző, attól függ, hogy éppen milyen szintű a bejelentés. Tetten
lehet érni. A tettenérés persze néha ilyen kriminalisztikus elemekkel is társul, hogy rendőrrel
lehet csak bemenni valahova; lehet, hogy ezt a jövőben sem tudjuk elkerülni. És igen, itt a
munkavégzés ugyanúgy illegális, hiszen feketén szerzett jövedelemről van szó, feketén
fizetett kollégákkal; hadd nevezzem azért őket továbbra is kollégáknak, remélve, hogy
egyszer visszatérnek az illegalitásból.

Viszont hogy végleg föl lehet-e számolni, ezt nem tudom. Meg kell mondjam,
egyetlen személyes mondat, hogy 2002 előtt is helyettes államtitkárként irányítottam a
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területnek ezt a részét is, és el kell mondani, hogy volt ebben az időszakban is illegális
tevékenység: szám szerint kettő ilyen eset volt az előttem lévő időszakban. Hogy most miért
van tízszer annyi, néhány okra kitérnék majd a válaszadás végén.

Székyné képviselő asszony fölvetése kapcsán teljesen egyetértek abban, hogy az
ellenőrzések, az, hogy az elmúlt időszakban odajutottunk, hogy az ellenőrző hivatalok
egymást ellenőrizték, mert mondjuk, egy Államkincstár képes volt az FSZH vagy a
közigazgatási hivatal ellenőrzését még újra ellenőrizni, és ezért hihetetlen nagy apparátust
tartottak fönn ezek a szervezetek; hogy ebben a jogszabályi útvesztőben – ahogy ön
megfogalmazta, teljesen egyetértek önnel – nemhogy az ellátottak, gondozottak kiismernék
magukat, de szakemberek, lássuk be őszintén, képzett szakemberek nem ismerik ki magukat
az időnként hihetetlenül túlburjánzó jogszabályi környezetben, ezt a problémát is kezelni kell,
és meg kell oldani.

Miért kaphattak építési engedélyt? – tette föl a kérdést. Nyilván másra kérték. Nem azt
mondták, hogy ez egy intézmény lesz, hanem vendégház, panzió; nagyon sokféle lehetőséget
kihasználtak ezek a körök.

Véleményem szerint van hatósági jogkör, tehát nem a jogkörökkel van a probléma,
hanem tulajdonképpen ennek az illegális helyzetnek a föltárásával: tulajdonképpen elkapni
ezeket a helyeket. Itt még egy megjegyzést kell tennem. Én azt gondolom, valamit jelez ez
sajnos arról is, hogy a közösségeink hogyan működnek, az, hogy nem tudjuk föltárni ezeket a
helyzeteket azonnal. Konkrét példát is látunk erre. Ha egy utcában, mondjuk, egy sufniban az
udvar végében, lehetetlen körülmények között tartanak, nagyon sokszor fogva egyébként,
mondjuk, népes családok három-négy-öt idős embert, és megalázó módon a nyugdíjukat – ez
le van beszélve a postással – ők kapják majd a kezükbe, képesek ezért a lenyúlt nyugdíjért szó
szerint időnként kenyéren-vízen tartani őket, akkor ez már valahol a kriminalisztikának
tényleg egy minősített, súlyos esete. Ezeket az eseteket anélkül nem lehet fölszámolni, hogy
egy közösség tisztességesen, jól működjön, azaz az immunrendszere elég erős legyen, hogy az
ilyeneket kivesse magából, és önkritikusan megjegyezve: a szakmánk elég erős legyen, hogy
akkor nem elmegyek dolgozni egy ilyen helyre – bár nagyon fontos, természetesen minden
munkaalkalmat meg kell és meg is lehet ragadni –, hanem azt mondom, hogy nem megyek el,
hanem inkább besétálok a jegyzőhöz, de teljesen mindegy, melyik szereplőhöz, és elmondom,
hogy itt valami gyanús. Ez nem így működik ma; ennek messzire vezetnének az okai.

Azt gondolom, valóban sok múlik a családokon, hogy ne tudjanak ilyen helyzetbe
kerülni idős emberek, ennek valóban van szerepe, ebben is egyetértek az ön felvetésével, és
visszaélnek a jóhiszeműséggel és bizalommal. Abban picit vitatkoznék önnel: remélhetőleg az
önkormányzatokba vetett bizalom azért alapvetően nem rendült meg. Ma még egy
önkormányzat neve egy jó brand, az azért mutat valamit, biztonságot nyújt. A biztonságnak
egy fontos megjelenése szerintem, ha valahol egy önkormányzati intézményben látják azt,
hogy ez egy önkormányzat által elindított, működtetett és felügyelt szolgáltatás.

Szankciók tekintetében az a „három csapás”, ami a mi kezünkben van lehetőségként: a
szociális bírság, a normatíva-visszavonás; ha legális helyről van szó, és vannak ilyen helyek
egyébként, amelyek ugyan rendelkeznek működési engedélyre egy telephelyre, de igazából,
mondjuk, három telephelyet üzemeltetnek, akkor ott akár a működési engedély visszavonása
is ott van a szankciólehetőségeink között, és ezzel élni is fogunk.

Azzal én is egyetértek, hogy a médiának nagy felelőssége van abban, hogy ez
egyáltalán milyen körítést kap. Sokan úgy fogalmaztak, hogy a magánotthonok ellen
hecckampány indult el; erre szerintem nincs szükség, és valahol valóban határt kell szabni,
hogy nem „a” magánotthonokkal van en bloc probléma, hanem azokkal, akik kikerülnek
ebből a legális körből.

Szűcs Erika képviselő asszony felvetései kapcsán: ön azt pontosan látta, hiszen egy
évig irányíthatta a területet 2008-ban, ha az emlékeim nem csalnak; bizonyára ön is
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találkozott a problémával, és megpróbált ezzel megbirkózni, s akkor pontosan látta, hogy
ennek milyen nehézségei vannak, milyen nehézkedési erők vannak egy-egy minisztériumi
vagy háttérhivatali lépés mögött, amit beindítani, megmozdítani azért elég nehéz.

Ha ez így van, akkor ez nyilván egy ilyen folyamatnak az állomása volt. Ha nem
találkozott ezzel és nem voltak még ilyen illegális idősek otthonai, akkor viszont valóban egy
ilyen szűkebb időszakra kell a keletkezésüket datálnunk.

Megjegyzésében, hogy erős hiányosságok vannak, fel kellene deríteni az okokat, és
hogy a családok vajon miért tették ezt. Én nem biztos, hogy a családokat vádolnám ezzel.
Nagyon sokszor szerintem maguk a családtagok sem tudták azt, nem is néztek utána, hogy
legális vagy illegális helyről van szó. Az, hogy ki a felelős ebben, én kevéssé terhelném ezt az
adott családokra.

A gondozási szükséglet vizsgálata egyébként, mint egy gát vagy mint egy teljesen
fölösleges és alapvetően csak kizárólag az állam elég erőszakos kapacitást szabályozó
eszközeként való működtetéséről egy 2009-es, a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézetnél
éppen önök által megrendelt elemzés mondta ki, dr. Kozma Judit volt ennek a kutatásnak a
vezetője, leírták, hogy teljesen fölösleges volt a rendszert bevezetni. A rendszer ezen gátja
nem hozta azt az eredményt, amit egyébként vártak tőle az előterjesztők és a bevezetők,
ráadásul ráterhelt egy elég nagy további kiadást az ellátókra, arról nem is beszélve, hogy több
mint 500 millió forintjába került a költségvetésnek, amit a szakértői hálózat finanszírozására
kellett költeni. Tehát még egyszer mondom, már 2009-ben is az önök kezében ott volt ez a
tanulmány, ami ezt pontosan leírta.

Szociológus vagyok, így szeretem a számokat, de arra nem volt időm, mert
jegyzetelnem kellett, hogy összeadjam és meg tudjam önnek pontosan mondani, hogy hány
embert érint. Látható, és csak számokat mondok, 26, 13, 23, 14, 10, 11, 9, 10 az ellátottak
száma. Tehát nagyjából a tucat környékén, egy-két tucat környékén lehetnek maximum az
ellátotti számok, akiket ez érint, összességében, mondom, körülbelül ilyen 400-450 idős
emberről van szó.

A befizetések és a normatívák kapcsán a végén tennék inkább egy értékelő
megjegyzést, de egyetértek az ön felvetésével, hogy itt azért a kettő között valóban lehet
valahol a megoldást is keresni, hogy vajon miért szaporodtak el ezek a jelenségek. És hogy
mit lehet tenni az idősek otthonai esetében? Hát például, hogy nem csökkentjük tovább a
normatív támogatást. Az már szerintem egy elég fontos lépés ezen a területen, és jelenlegi
állapotában a 2011-es költségvetés tervezésében ez szerepel. Tehát azt a prést, ami az elmúlt
4-5 évben hihetetlen mértékben ránehezedett a szolgáltatókra, ezt nem srófoljuk tovább.

Czunyiné képviselő asszony kérdésire: egyetértve a felvetéseivel, az APEH, amikor
vállalkozási engedélyt ad ki, szerintem szintén ugyanúgy eljár a maga körében. Nem azt
jelzik, hogy ők most szociális tevékenységet szeretnének végezni nyilvánvalóan, és az, ami a
Ptk. kereteinek a kérdéseit veti fel, igen, azt gondolom, hogy amikor egy ilyen szerződéses
körbe valamit beletartozónak vélünk, és ez a tartási szerződések köre, ezt hihetetlenül nehéz
kibogozni. Sőt, nagyon sok esetben, amikor eljárás indult, azért kellett felfüggeszteni vagy
másodfokon új eljárást kellett a hivatalunknak eszközölni, merthogy belefutottunk ebbe.
Merthogy a Ptk. alapján a tartásba beleférhet az is, hogy ha sok emberrel kötök tartási
szerződést, akkor akár sok embert is odafogadhatok a saját házamba, saját ingatlanomba. Ami
azért nagyon nehéz, és köszönöm a felvetést, ezt középpontban fogjuk tartani.

Annál is inkább egyébként, merthogy a jövő esztendő közepére szeretnénk egy új
szolgáltatási törvényben végre kiszámítható tisztességes pályára tenni ezen szolgáltatási
szeletét is az ágazatnak.

Az illetékességek kérdésében a felvetést igazából egyszerűen meg lehet válaszolni,
hogy megyei ellátási kötelezettségi körbe tartozik, de ezek illegális tevékenységek, és nem
lehet az illetékességre egyértelműen azt mondani, hogy ez bizony az önkormányzatok
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feladata. Alapból az önkormányzatok feladata a tartós bentlakásos intézmények működtetése,
amennyiben – mondjuk – egy legális civil vagy egyházi intézmény megszűnik, a további
kötelezettség a megyére terhelődik. De ezekben az esetekben ilyen kauzalitás nincsen, tehát
nincs ilyen ok-okozati összefüggés a két dolog között.

Hogy nem vizsgáljuk, hogy kielégítő-e az ellátás. Nem, ezt nem is fogjuk a jövőben
sem vizsgálni. Egész egyszerűen azért, merthogy teljesen mindegy, hogy magas vagy
alacsony színvonalú az ellátás, illegális tevékenységről van szó, és ez a kiindulópontunk. Az
viszont egy jogos felvetés, hogy abban az esetben, hogyha megtehetnék, hogy tisztességesen
működnek, akkor vajon vissza lehetne-e terelni azokat a helyeket, akik egyébként ott tartották
a gondolataik között, hogy igen, ők szeretnének legálisan működni, ott szeretném
megerősíteni, hogy igen, minden olyan esetben, amikor vállalják a kellő személyi és tárgyi
feltételeknek a biztosítását, akkor ez ott van a lehetőségek között. Tehát vissza lehet térni a
legális rendszerbe, ezt szeretném aláhúzni mindenképpen.

Baráth képviselő úr felvetése. Én magam ott voltam a Méltó időskor ombudsmani záró
konferencián, és személyesen is megosztotta velünk ombudsman úr, illetve kollégái a
legkülönbözőbb megállapítások mögötti tartalmakat is. Azért jó néhány kérdést nem sikerült
ebben a történetben megválaszolni. A várakozási idő, hogy egy-másfél év átlagosan, ez igaz,
de – és itt különböző számok röpködnek természetesen, hogy hány várakozó lehet idősotthoni
férőhelyre mondjuk Magyarországon - ezek elég túlzó számok. Csak úgy szeretném felhívni a
figyelmet, hogy ez olyasmi, mint amikor mondjuk beadják a fiatalok a felvételi
jelentkezésüket egy-kettő-hat-nyolc helyre, nem tudom, hogy van-e ebben korlát, talán
nincsen, ez nem azt jelenti, hogy annyi jelentkező van, ahogy a várakozó lista sem ilyen
egyszerűen összeadható, hogy ebben az intézményben 25 fő, ott 30, egy ember beadhatja akár
több helyre is, az országos hatáskörrel működő intézmények esetében pedig látható, hogy ez
így még nyomon követhetetlen. Ez egyébként egy új nyilvántartási rendszer, amit jövő év
végére kell egy uniós program keretei között kialakítanunk, ez orvosolni fogja, és akkor
látunk egy naprakész állapotot, hogy mennyire feszítő a kapacitáshiány az idősotthoni
területen.

Hogy van hiány, az látható, ezzel egyetértek. A kérdésére, hogy kik állhatnak a
háttérben, ezt nem tudom önnek megmondani. Vannak oknyomozó újságírók, akik utána
eredtek a történeteknek, de szerintem ugyanonnan tájékozódunk, és csak ezt tudnám én is
megismételni, amely esetek mögött időnként egy-egy orvoscsoportot, egy kórházi
érintettséget, időnként kvázi hálózatként működő, mondhatni, hogy bűnelkövetőket találunk.
Ez ugyanabból a forrásból táplálkozik, tehát én nem tudok önnek ehhez új információt
hozzátenni. A képviselő asszony szakhatósági felvetésére, hogy a minisztériumnak a
szakhatóságok irányába milyen lehetőségei vannak, jogos teljes mértékben a felvetés, de én
azt gondolom, hogy aki illegális otthont üzemeltet, tart fenn, az nagyon vigyáz arra, hogy a
lehető legkevesebb ponton érintkezzenek akár úgy általában is a külvilággal. Ilyen nagyon
egyszerűen, még a postát is egyben veszik át, és majd ők szétosztják. Az orvosi ellátást is
megpróbálják baráti vagy zsebből fizetett módon ellátni, tehát minden olyan alkalmat, ahol
valahol a hivatalossággal találkozhatnak, elkerülnek. De köszönöm szépen a felvetést,
feljegyeztem magamnak, azt gondolom, hogy ez jogos. Valóban egyébként külön a
háziorvosokhoz nem fordultunk ennek a problémának a kapcsán.

Hirt képviselő úr felvetésére, hogy nehezen tudja elképzelni, hogy ne lehetne a
jegyzőkhöz fordulni. A jegyzőkhöz viszont fordultunk, ők teljesen tudják, és én azt
gondolom, hogy korábban is tudatában voltak annak, hogy ez mekkora felelősség az adott
településen, de valahogy mégsem tudják ők maguk sem kiszűrni. Tehát szerintem az itt ismert
okok mindegyike elvezethetett ehhez.

Elnök úr felvetésére, hogy hiányoznak a szankciók, nem tudok számszerű adatot
mondani. A honlapunkon frissítjük folyamatosan, hogy hány esetben volt, hogy indult-e
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például már végrehajtás a bírságok behajtása kapcsán, hány esetben vette át az ügyészség a
rendőrség után az ügyeket, folynak bírósági perek is egyébként már ezekben a kérdésekben.
Nem tudok most mit mondani, meg kell nézni a legfrissebb ügyeket, októberben most már
több ügy beérett a különböző bírósági szakaszokra.

A szankciók tekintetében arra, hogy ez alacsony összegű, mondjuk, maximálisan 200
ezer forint bírság szabható ki: de ez a bírság akárhányszor megismételhető. Tehát ha folytatja
a tevékenységet, akár a következő nap megismételheti az adott hatóság ezt a bírságot; nyilván
el szokott telni egy hét, két hét, egy hónap is a kettő között. Azt viszont jelezni kívánom, hogy
lesz a költségvetési törvényhez kapcsolódóan jó néhány módosító javaslatunk, az egyik ilyen,
hogy ezt a bírságot 200 ezerről 500 ezer forintra kívánjuk majd fölemelni, mert az
elképzeléseink szerint talán ez is egy visszatartó erő lehet bizonyos szempontból. Mondjuk,
kétszer 500 ezer erősebb lehet, mint az ötször 200 ezer forintos bírság. Minden esetben
egyébként a kollégák a maximális bírságot szabták ki ezekben az esetekben. Van ennek
visszatartó ereje, egyetértek.

S ahogy említettem, engedjék meg, hogy néhány összefoglaló mondatot is
elmondhassak. Szerintem – ahogy ezt vizsgáltuk a minisztériumban a kollégákkal – rendkívül
nagy problémát jelentett az elmúlt évek azon kormányzati tevékenysége, amely visszanyeste,
visszavágta, visszapofozta az emelt szintű otthonok ügyét; az, hogy nem lehet férőhelyeket
bővíteni abban a körben, amely a kilencvenes években, egyébként még a Horn-kormány
idején egy kvázi meghívást kapott, ami nagyjából úgy szólt – lerövidítve a dolgot, nyilván
azért ennél cizelláltabb volt az ok –, hogy az állam nem tudja azokat az idősellátási
kapacitásokat egymaga megteremteni, amely területen viszont lehetővé kívánta tenni és
lehetővé is tette az akkori jogszabályi környezet, hogy a magánerő bejöjjön. Ez azt jelentette,
hogy nagyon sokan magánerőből megépítették ezeket a helyeket, és ezért legálisan egyszeri
hozzájárulást szedhettek. Az egyszeri hozzájárulás fedezte a beruházásuk nagy részét, és
alapvetően arra kellett ügyelni csak, hogy a hosszú távú fenntarthatóságot biztosítsuk ezekben
az otthonokban. Természetesen nagyon sok szociálpolitikai fölvetést lehet itt is tenni, hogy
ezek az idősotthonok lefölözték a jobb módúakat, és nem látták el a szegényebbeket, ez is
igaz. Itt is lehetett ezzel élni, és volt is jó néhány ilyen jogszabály, amely megpróbálta
visszaterelni a kevésbé jómódúakat is ezekbe az intézményekbe. Egyébként annak idején,
ahogy olvastam az előterjesztését a gondozási szükséglet vizsgálatnak, ott is megjelent ez az
idea. De hogy gyakorlatilag minimálissá tették az emelt szintű férőhelyek utáni normatívát, új
már nem nyílhatott jó néhány éve, fejlesztések nem történtek a területen, alapvetően a
normatíva oly alacsony lett, hogy azért már nem is volt érdemes beszállni úgymond a legális
piacra, erről az előző kormányzatoknak a különböző ténykedései tehetnek.

Szintén ugyanebbe a körbe tartozik az a kérdés, hogy ma már – és az útvesztő talán jó
kifejezés, de a jogszabályi dzsungel talán még jobb – fonja körül ezeket a fenntartókat,
amiben, ahogy mondtam, képzett szakemberek nem tudnak eligazodni. Hogyan várjuk el,
hogy abban a negyven-egynéhány alapjogszabályban és a hozzá kapcsolódó egyéb
jogszabályokban eligazodjanak? Összességében százas a nagyságrendje, aminek meg kell
felelnie egy ilyen otthonnak. Hogyan várjuk azt el, hogy ebben lásson, mondjuk, egy
vállalkozó vagy egy üzletember lehetőséget, és azt mondja, hogy igen, én a tartós bentlakásos
– ez a long-term care –, hosszú távú gondozásban, gondoskodásban részt vállalok a jövőben?
Azt gondolom, a dzsungelharcosok bátorsága kell manapság ahhoz, hogy ebbe belevágjunk.
Ezt látjuk, érzékeljük, és ahogy az imént már mondtam, egy új szolgáltatási törvénnyel
szeretnénk ezt a helyzetet orvosolni.

Addig egyébként toldozgatás-foldozgatással lehet picit könnyíteni a helyzeten, például
a hihetetlenül megnövekedett bürokratikus elemeket, a teljesen fölöslegesen megkövetelt
adminisztrációs lépéseket tudjuk csökkenteni, de nagy lépést nem tudunk előrevetíteni ezen a
területen. S ahogy említettem, azt gondolom, hogy ha újraszabályozzuk és újra megengedjük
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és legálissá tesszük a, mondjuk, egyszeri hozzájárulással elkérhető összegek rendszerét, ha a
térítési díjak kiszabásában nem a 2007 utáni, egyébként betarthatatlan követelményeket
állítjuk, hanem ezt visszaadjuk a fenntartók szabályozási körébe, akkor azt gondolom, hogy
igenis, a bevonható, márpedig van bevonható jövedelemmel rendelkező idős ember, és
vannak olyan vagyontárgyak, olyan készpénzvagyonok, amelyek legálisan is
becsatornázhatók a szociális szolgáltatások rendszerébe, akkor azt gondolom, megtettük
azokat a lépéseket, amelyek után újra elmondható lesz, ahogy én is említettem, hogy 2002
előtt két ilyen esettel találkoztunk; reméljük, hogy mondjuk, 2012 környékén újra elmondható
lesz, hogy két ilyen esetet ismertünk meg, és nem húszas nagyságrendben a jövőben.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr, a viszontválaszát. Nos, én úgy gondolom,
a bizottsági munka szempontjából nagyon hasznos gondolatok és kérdések vetődtek föl az
elmúlt egy óra tíz perc folyamán. Nagyon kívánom, hogy a kormányzat sikerrel vegye ezt az
akadályt, és sikerüljön felszámolni az illegális idősotthonok jelentős részét, és ezek a tervek,
amelyek itt elhangzottak, előrelépést nyújtsanak a következő években.

Köszönöm szépen államtitkár úrnak a jelenlétét.
Mivel az „egyebek” ponton is túl vagyunk, ezért köszönöm szépen a részvételt a

bizottság részéről, a meghívott vendégek részéről. Ezennel bezárom az ülést.

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 16 perc)

Sneider Tamás
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezetők:  Lajtai Szilvia és Prin Andrea


