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Napirendi javaslat  

 

1.  A házi segítségnyújtásra vonatkozó rendelkezéseket tartalmazó, az egyes 
szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 2/2015. (I.14.) 
EMMI rendelet társadalmi hatásai 

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  

Az albizottság részéről 
 
Megjelent  

Elnököl: Bangóné Borbély Ildikó (MSZP), az albizottság elnöke  
 
Dr. Molnár Ágnes (Fidesz), az albizottság alelnöke  
Sneider Tamás (Jobbik) 

Helyettesítési megbízást adott 

Dr. Kovács József (Fidesz) dr. Molnár Ágnesnek (Fidesz) 
 

A bizottság titkársága részéről 
 
 Dr. Buksza Zsolt főtanácsadó 

Meghívottak, megjelentek részéről  

 Hozzászólók 
 

Kovács Sándor (Fidesz) országgyűlési képviselő 
Vágó Sebestyén (Jobbik) országgyűlési képviselő  
Krizsán Ildikó főosztályvezető (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma) 
Péntek Beáta szakreferens (Emberi Erőforrások Minisztériuma) 
Némethné Jankovics Györgyi elnök (Nyugdíjasok Országos 
Szövetsége) 
Halmi József polgármester (Győrtelek) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 35 perc)  

Az ülés megnyitása  

BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ (MSZP), az albizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Köszönöm szépen, hogy ilyen hétfő korán reggel elfogadták a meghívást a 
bizottság tagjai és a meghívott vendégek. Köszöntöm még egyszer a megjelent 
bizottsági tagokat.  

Szeretném megállapítani, hogy az albizottsági ülés határozatképes, mivel hogy 
a 4 főből 3 fő itt van, és Kovács Józsefet helyettesíti dr. Molnár Ágnes.  

A napirend elfogadása 

És akkor szeretném, ha a napirendi pontok elfogadásra kerülnének. Az első 
napirendi pont a házi segítségnyújtásra vonatkozó rendelkezéseket tartalmazó, az 
egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 2/2015. évi (I.14.) 
EMMI rendelet társadalmi hatásai; és a 2-es napirendi pont az egyebek.  

Szeretném, ha szavaznánk róla, és aki elfogadja a napirendi pontokat, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Igen, egyhangúlag elfogadtuk. 

Még annyit szeretnék bejelenteni, hogy a civil szervezetek részéről egy 
polgármester urat hívtunk, Halmi Józsefet, Győrtelek polgármesterét, Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyéből, ők egy kicsit késnek, mert a vonat késik meg egyéb 
problémák merültek fel, de meg fognak ők is pár percen belül érkezni. 

A házi segítségnyújtásra vonatkozó rendelkezéseket tartalmazó, az 
egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 
2/2015. (I.14.) EMMI rendelet társadalmi hatásai 

A házi segítségnyújtással kapcsolatban azért hívtam össze az albizottsági ülést, 
mert tavaly ősszel, amikor a költségvetés és a szociális témájú törvények 
módosításáról tárgyalt a parlament, akkor istenigazából nem láttuk, hogy a házi 
segítségnyújtásra vonatkozóan hogyan fognak módosulni a törvények. Istenigazából 
se a költségvetés tárgyalásakor, se a megalapozó törvényeknél nem volt szó ennek a 
törvénynek a módosításáról, és 2015. január 15-én egy miniszteri rendeletben 
módosították a házi segítségnyújtásra vonatkozó szabályokat, mondhatnánk úgy, 
hogy bizonyos értelemben egy elég komoly szigorítás történt, és ennek kapcsán 17-én 
lépett a rendelet hatályba, és azóta lassan már eltelt kettő hónap. És azért szerettem 
volna összehívni, vagy hívtuk össze ezt az albizottsági ülést, mivelhogy a bizottság 
feladata, hogy a bizottsághoz tartozó törvényeknek a végrehajtásánál annak a 
társadalomra és a gazdaságra tett hatását vizsgálhatja a bizottság.  

Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos változás volt a társadalom 
számára, és kettő hónap elteltével szeretnénk azt megbeszélni, hogy maga a 
minisztérium hogyan látja, hogy mi történt ezalatt a két hónap alatt; és szeretnénk 
azokat a kérdéseket is megtárgyalni, hogy mi okozta ennek a rendeletnek a 
módosítását, miért volt rá szükség. Itt elöljáróban még elmondanám, hogy több 
kérdést feltettünk a minisztériumnak ezzel kapcsolatban, és azért vált szükségessé a 
bizottság összehívása, mert nem igazán kaptunk konkrét válaszokat a kérdéseinkre.  

És akkor felkérném a minisztérium képviselőit, Krizsán Ildikót, hogy 
számoljon be nekünk a minisztérium részéről.  

Köszönöm szépen, és akkor megadnám a szót. 
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Krizsán Ildikó főosztályvezető (EMMI) szóbeli kiegészítése 

KRIZSÁN ILDIKÓ (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Köszönöm szépen a 
szót. Tisztelettel köszöntöm önöket az Ellenőrző albizottság ülésén. Engedjék meg, 
hogy bemutassam a mellettem ülő szakreferens kollegám, Péntek Beáta, aki a házi 
segítségnyújtásnak a szakmai felelőse.  

Elöljáróban azt szeretném kiemelni és elmondani, hogy tulajdonképpen az a 
módosítás, ami történt, az a bent lévő ellátottakra nem vonatkozik, tehát az a 
módosítás az ő életükre, jogaikra. Tehát azt kell mondjam, hogy olyan hatást 
vizsgálni, ami a bent lévő ellátottakra vonatkozik, arra nyilvánvalóan nem lehet 
bármit is mondani, miután számukra csak egy pontosítás történt, ez pedig a 
tevékenységeknek a szétbontása, a pontos konkrét meghatározása, egyébként a 
szakma felől érkezett jelzés. És tájékoztatom önöket arról, hogy az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma, Czibere Károly államtitkár úr vezetésével, egy szakmai 
fórumot tart jelenleg is, minden héten, szerdán, az ország különböző részén. Ez hat 
helyszínen valósult meg, eddig az ország nyugati felében: Szombathelyen, 
Székesfehérváron jártunk, a héten, szerdán Szekszárdra fogunk eljutni. Ez egy olyan 
szakmai fórum, amikor a szociális ellátó intézmények, szervezetek – 200 fős egy ilyen 
fórum – egy kerekasztal-beszélgetés révén visszajelzik a minisztériumnak és a felelős 
államtitkárságnak, hogy a változások, amik január 1-jétől, illetve 17-től hatályba 
léptek, milyen változást jelentenek a szakmában, a mindennapokban.  

Azt kell mondjam önöknek, hogy csak pozitív visszajelzést kaptunk az új 
belépőkre vonatkozó módosítást illetően is. Ugyanis ez azt jelenti, hogy a 
korábbiakban a házi segítségnyújtásnál nem volt meghatározva az, hogy milyen 
tevékenységeket lehet konkrétan elszámolni, és a Magyar Államkincstár jelezte azt, 
illetve a Nemzetgazdasági Minisztérium, hogy egészen furcsa tevékenységek kerültek 
az állami költségvetésből támogatásra, illetve elszámolásra. És ezért kérték azt, hogy a 
szakmai jogszabályban részletesen határozzuk meg azokat a feladatokat, azokat a 
tevékenységeket, amit a házi segítségnyújtás keretében el lehet számolni a központi 
költségvetési forrásokból, és erre mondtam azt vagy utaltam erre, hogy ezt nagyon 
sokan üdvözítőnek tartották, hogy konkrétan tudják, hogy milyen feladatok azok, 
amik elvégezhetők. Ez történt meg gyakorlatilag a január 17-étől hatályba lépő 
módosítást illetően a végrehajtási rendeletekben.  

A számozást illetően történt még módosítás, ami azt jelenti, hogy egy kicsit fel 
lett emelve az egy órás szükségletnek a vizsgálata, hogy hány pontszámot kell 
valakinek elérni ahhoz, hogy házi segítségnyújtásban részesüljön.  

A korábbi kérdés, amit elnök asszony feltett, hogy nem megfelelő volt a 
válaszadás. Én azt gondolom, hogy elég részletesen megválaszoltuk adatokkal, hogy 
milyen tendenciák figyelhetők meg a házi segítségnyújtás szolgáltatás 
vonatkozásában. Amire felhívnám a figyelmet; egyrészt a számra, ami jelentősen 
változott évről évre, így elértük most a 132 ezer fő ellátottat, míg korábban sokkal 
kevesebb volt ez az ellátotti létszám. Na most, a szociális ellátórendszer az egy olyan 
komplex rendszer, ahol vannak falu és tanyagondnoki szolgáltatások, ahol nincsen 
házi segítségnyújtás, ez egy kötelező feladat a helyi önkormányzatnak. Ezt 
többféleképpen elláthatja: vagy azt mondja, hogy köt ellátási szerződést, vagy az adott 
területre más szolgáltatót enged be, így például egyházi vagy civil fenntartó végzi ezt a 
tevékenységi formát az ő ellátottjai vonatkozásában. Valóban egy hangsúlyeltolódás 
megfigyelhető az ország egészére, ha nézzük; ez az észak-alföldi, alföldi régió 
tekintetében egy halmozottabb, egy koncentráltabb szolgáltatói kör megjelenését 
tartalmazza; míg a dunántúli részen, ahol a falu- tanyagondnoki szolgálatoknak 
sokkal erősebb bázisa van, ott kevesebb házi segítségnyújtás figyelhető meg. Tehát 
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egy kicsit így nem arányos ma a területi lefedettsége az országnak, ha más 
szolgáltatást nézünk bővebben.  

Ugye, önök kitértek egy olyan kérdésre is, hogy az ellátóknak aránya, tehát 
ugye, akik ellátják ezt a szolgáltatást, például a nők vagy a férfiak aránya magasabb. 
Mi megválaszoltuk ezt is, hogy jellemzően egyrészt a gondozók is a hölgyek, illetve az 
ellátottak részéről is a hölgyek vannak túlreprezentálva, ez jellemzően egyébként 
ugyanúgy, tehát ahol a legtöbb szolgáltatás van az észak-alföldi régióban található 
meg, és itt van a legtöbb civil, illetve egyházi fenntartó is, akik ezt a szolgáltatást 
ellátják. 

Nem tudom még, hogy a kolléganőm mivel tudná kiegészíteni, nem akarok 
nagyon itt a további részletekbe belemenni. Ha elnök asszony megadná Péntek Beáta 
kolleganőmnek is a szót, akkor átadnám.  

 
ELNÖK: Igen, köszönjük szépen. Parancsoljon! 

Péntek Beáta (EMMI) szóbeli kiegészítése 

PÉNTEK BEÁTA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Tisztelettel köszöntöm 
én is a bizottság tagjait. A házi segítségnyújtás egy igen régi szolgáltatás. Ugye, először 
egy házi gondozás volt az, ami minden településen mindenki számára elérhető volt, és 
igazából teljesen nyitott volt ez a szolgáltatás mind az időskorúak, mind pedig azok 
számára, akik valamilyen segítségre szorultak az önálló életvitelük mellett.  

Történetiségéhez hozzátartozik az, hogy a házi segítségnyújtás az a 1993. évi 
III-as törvényben került megfogalmazásra, és amikor szűrés történt, egy jogosultsági 
bemenetet kezdett a jogalkotó alkalmazni, az 2007-ben történt az úgynevezett 
szociális rászorultság keretében. Majd 2008-ban egy miniszteri rendelet szabályozta a 
pillanatnyilag is hatályos értékelő lap alapján történő gondozási szükséglet 
vizsgálatot. Ennek az a lényege, hogy magát az egyént vizsgálja meg jelenleg az 
intézményvezető, akinek ez a vizsgálat a kompetenciájába tartozik. És különböző 
szempontok alapján egyrészt az ő önellátási képességét értékeli aszerint, hogy mik 
azok a funkciók és feladatok, amire még képes, és mi az, amihez segítséget kell hogy 
kapjon, illetve az ő egészségi állapota milyen, ebből milyen funkció csökkenések 
vannak, és ehhez kötődően milyen feladatokat kell hogy kapjon.  

A jelenlegi módosulás azt jelentette, hogy 2015. január 17-e előtt 11 pont volt 
ennek az értékelő lapnak a legalsó határa, amivel be lehetett kerülni, és január 17-ét 
követően lett ez a bizonyos 20 pont, amire úgy utalt az elnök asszony, hogy egyfajta 
szigorítást is jelent, tehát jobban megvizsgálódik annak az egyénnek az ellátási 
szükséglete, az ahhoz nyújtott gondozói segítség, mint eddig. Tehát lehet azt 
mondani, hogy egy nagyobb ápolási és gondozási szükséglet szükséges ahhoz, és nem 
mondjuk, egy háztartás körüli tevékenység, hogy az állami házi segítségnyújtást 
megkapja egy ellátott, mint eddig.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a tájékoztatást. Közben megérkezett Halmi József 

Győrtelek polgármestere és kolleganője, üdvözöllek benneteket. 

Hozzászólások, reflexiók 

Hozzászólásra jelentkezett Sneider Tamás és másodiknak Kovács Sándor. De 
mivel hogy Kovács Sándor nem tagja az albizottságnak, előtte szavaznunk kell, hogy 
megengedi-e az albizottság, hogy hozzászóljon.  

Szeretném feltenni a kérdést, hogy megengedjük-e Kovács Sándornak, hogy 
hozzászóljon a témához. Szavazzunk! (Szavazás.) Egyhangúlag támogattuk. 
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Megadnám képviselő úrnak a szót.  
 
SNEIDER TAMÁS (Jobbik): Köszönöm elnök asszony, a szót. Valahol ott 

kezdeném, hogy nyilvánvalóan a legnagyobb probléma az a pontrendszer alapján való 
szigorítás, mi is így gondoljuk. Ezzel kapcsolatban mi be is nyújtottunk egy 
országgyűlési határozatot, hogy ezt változtassuk meg, illetve álljon vissza az eredeti 
rendszer, tehát ezt mi mindenképp szeretnénk elérni, de ezen kívül is vannak 
problémák, amik felmerültek. Ezt merem mondani azért is, mert bő egy héttel ezelőtt 
dolgoztam is egy idősek otthonában, és nem maga az idősek otthona a lényeg, hanem 
ez szolgáltató központ is, tehát a házi segítségnyújtást is ellátják. Tehát mivel egy 
napot ott töltöttem, ezért eléggé élőben láttam, hogy mi folyik, és milyen problémák 
vannak, és az alábbi észrevételeink vannak magával a rendelettel kapcsolatban a 
ponthatáron kívül, amit mi vissza szeretnénk mindenképp majd állítani. 

Az egyik, hogy a gyógyszereknek a felíratása nincs benne a fizikai 
szolgáltatások körébe, tehát nincs benne abba a körbe, ami ugye, támogatást 
igényelhet. Mi úgy gondoljuk, hogy ez egy fontos dolog – illetve nyilván nem mi, 
gyakorlatilag a személyzet, az ápolók is így gondolták –, hiszen vannak, akik nem 
tudnak egyszerűen csak úgy elmenni a körzeti orvoshoz, vagy éppen ki kell hívni a 
körzeti orvost azért, hogy felírja a gyógyszert. Sokkal egyszerűbb, ha egy ápoló ezt 
meg tudja oldani, ráadásul úgy, hogy összeszedi több ellátottól az igényeket, a 
gyógyszerigényeket, amik egyébként folyamatosak általában. Nem arról van szó, hogy 
kivizsgálás nélkül kap valaki gyógyszer lehetőséget, hanem folyamatosam havonta 
írják neki a gyógyszeradagot; és igazából, ha az orvos is úgy látja, hogy nem fontos 
számára bemenni, mert az állapota nem javulhat, mert olyan betegsége van – teljesen 
mindegy, hogy mire gondolunk –, akkor teljesen egyértelmű számunkra, hogy ezt a 
lehetőséget meg kellene teremteni az ápolók tekintetében.  

A másik, ami problémás és érdekes is számomra, talán még ennél is jobban, 
hogy nincsen a fizikai szolgáltatások körében az injekció beadás lehetősége; ugye, 
gondolhatunk az inzulinra, ami nagyon érzékenyen érintheti az időseket. 
Nyilvánvalóan megfelelő személyzet kell hozzá, megfelelő ápoló, aki érti és 
szakvizsgával rendelkezik ezen a területen. De ez is eléggé logikus, hogy bekerüljön az 
ellátottaknak a lehetőségei közé, hogy az injekciót megkaphassák, és azt mondjuk, egy 
ápoló beadhassa, azért ne kelljen orvosnak jönni vagy valamilyen más személyzetnek.  

Végül még egy apróság – de az ápolóknak lényeges dolog lehet –, az ápolási 
napló, ugye, az is az 5-ös számú mellékletként megtalálható, ott csak egy apró 
változásra hívnám fel a figyelmet. Egy gondozó nem biztos, hogy folyamatosan 
gondozza ugye, egy hónapon keresztül mondjuk, az ellátottat, mert hiszen vannak 
szabadságok, s a többi, ezért egy olyan rubrika változtatás talán ésszerű lenne, hogy 
napi szinten, ha a gondozó ellátott valakit, akkor írja oda alá a nevét. Mert lehet, hogy 
valamelyik napon más fogja ellátni, és nyilván azért felelősséget ne vállaljon az, akinél 
mondjuk, más személy volt helyette, tehát semmi különös. Szerintem ez teljesen 
érthető, ugye, az 5-ös számú mellékletben tökéletesen látható, itt van előttünk, vagy 
legalábbis előttem itt van. Úgyhogy csak annyi lenne az egész, hogy a gondozó 
aláírása alulról átkerülne, mondjuk oldalra, és napi szinten lenne vezetve, és 
természetesen a szolgálat vezetője az, aki aláírásával hitelesíti aztán majd havonta ezt 
a mellékletet, vagyis ezt a gondozási naplót pontosabban. 

Ezek lettek volna az első felvetéseim a rendelettel kapcsolatban. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, és akkor Kovács Sándornak adnám meg a szót. 
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KOVÁCS SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelettel köszöntöm én is az 
Ellenőrző albizottság tagjait, kedves vendégeit.  

Engedjék meg, hogy két oldalról világítsam meg egyrészről a hozzászólásomat, 
másrészről az ittlétemet. Nem tudtam, hogy a kolléga, Halmi József barátom meg fog 
jelenni, és Győrtelek település az Géberjén település szomszédja, ahol én jelenleg is 
élek és 10 évig polgármester voltam. Együtt végeztük el a Nyíregyházi Főiskola 
szociális-munkás szakát, ami miatt ő most ide meg lett hívva szakértőként, 
gyakorlóként; úgyhogy ha esetleg közvetlenebb viszony alakul ki vagy tegező viszony 
kettőnk között, azt kérem, nézzék el, gyerekkorunk óta ismerjük egymást – úgyhogy 
ez az egyik dolog. 

A másik, konkrétan a házi segítségnyújtás szakmai és társadalmi lehetőségéről. 
Nagyon fontos leszögezni, hogy a kormányzat szeretne segíteni, de azoknak szeretne 
segíteni, akik rászorultak, és – ahogy a minisztérium kolléganője mondta – a bent 
lévőket nem érinti, az újonnan belépőket viszont azt gondolom, hogy igen, mégpedig 
a pontozással, ami ellen az ellenzéki képviselők éppen szólnak.  

Engedjék meg, hogy saját tapasztalatomat – még egyszer mondom, a saját 
tapasztalatomat – elmondjam, amit akár polgármesterként is és a mindennapi falusi 
életből hozok. Tehát nagyjából úgy nézett ki a házi segítségnyújtás települési 
szolgáltatásánál, hogy azt 99 százalékban a falugondnoki szolgálat vagy a főállású házi 
segítségnyújtó látta el. Aztán, amikor elkezdett felhígulni 2007-ben, akkor területi 
lefedettségi vizsgálat nélkül olyan településekre adtak ki működési engedélyt az 
illetékes hatóság emberei, ahol már működött házi segítségnyújtás; és azt higgyék el 
nekem, hogy egy kistelepülés polgármesteri hivatala tisztán látja, hogy kik a 
rászorultak erre a szolgáltatásra, és gyakorlatilag megindult – bocsánat a kifejezésért 
– a kliens vadászat. Ezt szigorították azzal, hogy azt hiszem, 6 fő helyett 9 főre 
tornázták fel a kötelező ellátotti létszámot. Szigorítottuk azzal, hogy szociális 
szolgáltatást ingyen nem lehet igénybe venni, tehát térítési díjat kellett befizetni, név 
nélkül mondom, de akár eskü alatt is, hogy ezt úgy oldották meg, hogy az ápoló 
kifizette a saját fizetéséből a minimális térítési díjat a kliens helyett, hogy 
megkaphassa a szolgáltatást a kliens, és az ápolónak gyakorlatilag legyen 
munkahelye.  

Megkaptam azokat az érdekvédelmi leveleket, amelyek felhívják a figyelmet, 
hogy Magyarországon körülbelül hétezer ilyen típusú foglalkoztatásról esik szó. És 
ennek a foglalkoztatási fajtának vagy a munkakörnek – a házi segítségnyújtó 
munkakörnek – hétezer kolléga esett áldozatul. Egyrészről azt gondolom, hogy a 
minőségi szolgáltatás az az itt megtakarított, később megtakarított – mert ugye, még 
egyszer hangsúlyozzuk, a bent lévőket nem érinti – költségvetési összegeket a 
kormányzat nem óhajtja máshova átcsoportosítani, de a bent lévőknek, éppen az 
ápolási elszámolásnak a konkretizálásával megpróbálja minél magasabb szintű 
szolgáltatással odaadni azoknak az embereknek, akik ezzel foglalkoznak.  

Sneider képviselő úr által említett injekció felírás és egyéb szolgáltatások, 
kiegészítések, azt gondolom, hogy ez már egy kicsit egészségügyi dilemmákat vet fel, 
hogy meg kell-e jelennie a betegnek a gyógyszer felírásnál; az orvos a beteg 
megjelenése nélkül felírhatja-e másnak, mert hiszen a gyógyszer kiváltásáról van szó. 
Ez természetesen benne van egy házi segítségnyújtó feladatába vagy akár egy 
falugondnoki szolgáltatást végző személy szolgáltatásába, a gyógyszer felírásán én 
dilemmázok. Az inzulin beadásnál magának a betegnek részt kell vennie egy elég 
komoly képzésen, hogy önmagának beszúrhassa ezt az injekciót. Ehhez mérések 
szükségesek: cukorszint mérés, az inzulin állapotának szükséglete. Az inzulin 
felhasználása közben ugye, szobahőmérsékleten tartani 30 napig, ha nem használom 
fel, akkor hűtőben gyakorlatilag az érvényességi idejéig, nem tudjuk ezt biztosan.  
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Tehát azt gondolom, hogy a szakmai kérdések megvitatására lehet egy 
bizottság, vagy akár az államtitkár úr által szervezett megbeszéléseken részt venni, én 
nem mennék bele most, hiszen a társadalmi változásokról van elsősorban szó a 
napirend keretében. Azt gondolom kihámozni, hogy azok a szolgáltatók, legyenek 
civilek, egyházak, önkormányzatok, akik – bocsánat a kifejezésért – a kliens 
vadászatban egy kicsit előretörtek, és azt gondolják, hogy nem tudnak a 20 pontos 
szolgáltatási belépési pontszámmal több klienst elérni, azt gondolom, hogy ez lehet 
nyugtalanító. De még egyszer, a bent lévők biztonsága, és a bent lévőkről való 
gondoskodás biztonságát garantálja ez a rendeletmódosítás és garantálja a 
költségvetés ez irányú feladata is.  

Egyébiránt, ha van még kérdés, vagy hozzá tudok szólni, akkor szívesen állok 
rendelkezésre. Köszönöm a lehetőséget.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Közben üdvözlöm Jankovics Györgyit, mint a 

NYOSZ elnökét, mint a nyugdíjas civil szervezet résztvevőjét. 
Néhány megállapítást hadd tegyek közben. Néhány adatot felsorolnék ezzel 

kapcsolatban. Míg 2010-ben az ellátottak száma 75 ezer fő volt, addig 2013-ra ez 
közel elérte a 132 ezer főt, amit a minisztérium képviselője is elmondott, és ebben 
egyházi, civil és önkormányzati fenntartású ellátottakról vagy intézményekről 
beszélünk; és itt azt le kell szögezni, hogy leginkább az egyházi, illetve civil 
fenntartású szolgáltatóknál nőtt a létszám rohamosan. Itt ki kell emelni, hogy az 
egyházi fenntartású intézményeknél megháromszorozódott az ellátottaknak a száma. 
Még elmondanék annyi adatot, hogy 2013-ban a térítési díjat nem fizetők aránya 68 
százalék volt, ez az arány 2010 és ’12 között folyamatosan növekedett, 2012 év végére 
elérte a 75 százalékot és 2013 végére 68 százalékra csökkent vissza. Ehhez hozzá kell 
tenni, hogy a KSH adataiból látható még, hogy jóval magasabb a nem fizetők aránya, 
mint 10 évvel ezelőtt. 

Az is kiderül ezekből az adatokból, hogy az ellátottaknak, az önkormányzati 
fenntartású intézményeknél körülbelül 49 százalék, aki nem fizet térítési díjat, ennél 
magasabb a civileknél: 74 százalék, és a legmagasabb az egyház intézményeknél: 84 
százalékos a térítési díjat nem fizetők aránya.  

És egy kérdést szeretnék feltenni. Utalt arra a minisztérium dolgozója, hogy 
szigorítani kellett a pontozást a most újonnan belépőknek a számára. Az ápolók eddig 
is tevékenységi naplót vezettek a munkájukról, mire alapozzák azt, hogy visszaélések 
voltak, mert ebből az derül ki, hogy visszaélések voltak a munkájuk során. Mire 
alapozza a minisztérium, hogy mondjuk, ez tömegével fordult elő? A számokból az 
látszik, hogy az elmúlt időszakban rohamosan nőtt az ellátottak száma. Felteszi a 
kérdést az ember ilyenkor, hogy a rászorultság alapján, tényleg ennyire sok lett a 
rászoruló Magyarországon, vagy a korfa alapján történt ez vagy tényleg a visszaélések 
alapján – ezt szeretnénk megkérdezni. 

És még egyről szavaznunk kell. Vágó Sebestyén szót kért, és mivel ő nem tagja 
a bizottságnak, meg kell szavazni, hogy engedjük-e, hogy szót kapjon. (Szavazás.) 

Meg is adnám a szót képviselő úrnak.  
 
VÁGÓ SEBESTYÉN (Jobbik): Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy 

hozzászólhatok, vitatkoznék azért egy-két dologgal. Egyetlenegy dologban 
egyetértünk, nem állok naivan a kérdéshez, azért én is szakmabeli voltam, dolgoztam 
is a szakmában, olyan intézményben is. Igaz, hogy nem a házi segítségnyújtást láttam, 
mert olyan intézményben dolgoztam, amelyik az alapellátások között ezzel is 
foglalkozott, és járom is – amióta képviselő vagyok – az országot, a szociális 
szolgáltatókat, önkormányzatokat. Tudom, hogy vannak visszaélések a rendszerben, 
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csak az a kérdés, hogy hol vannak ezek a visszaélések, és hogy ezeket a visszaéléseket 
hogyan fogjuk meg. Én úgy gondolom, hogy nem az ellátottakat érintő kérdésekben 
kell a szigorítást megtenni, hanem az ellátást nyújtók tekintetében, és az úgynevezett 
élősködőket – már bocsánat a csúnya kifejezésért – ki kell szűrni. Nagyon jól tudjuk 
egyébként, hogy a jelenlegi kormánynak ez a tematikája, hogy ha valamilyen 
rendszerben – vehetjük akár a korkedvezményes nyugdíjakat vagy vehetjük akár a 
rokkantnyugdíjak kérdését, ami az előző ciklusban volt porondon – visszaéléseket 
tapasztalnak, akkor a fűnyíróelv az, amit előszeretettel használnak. De, amikor idős 
emberekről van szó, és olyan idős emberekről, akiknek az ellátásra szükségük van, 
akkor a fűnyíróelv nem egy járható út, véleményem szerint. Szigorú ellenőrzési 
eszközök tárházát kell felállítani, amivel nem az idősek bekerülési lehetőségeit 
szigorítjuk, hanem az ellátott, vagy a szolgáltatást ellátóknak az ellenőrzését 
szigorítjuk esetleg, és ez által kiszűrjük azt, amiről képviselőtársam beszélt, hogy 
vadásszák az ellátók az ellátottakat.  

Itt kell megfogni a rendszert, mert amíg mi jelenleg ott tartunk, hogy bizonyos 
településeken – friss a helyzet, ugyanis kollegákkal kutakodunk a kelet-magyarországi 
helyzet kapcsán – a szolgáltató kiesése, közeljövőben várható kiesése kapcsán milyen 
problémák lehetnek, kutatjuk, hogy milyen településeken milyen létszámban láttak el 
házi segítségnyújtásban rászorulókat a szolgáltatók. Nagyon sok esetben az adott 
településen az önkormányzathoz tartozó szociális alapellátó intézmény vezetője nem 
is tudja, hogy az ő településén ellátást folytat akár ez a társaság is, amelyiknek most – 
nem a társaság szempontjából, hanem az ellátottak szempontjából – veszélybe 
kerülhet az ellátása, illetve a szolgáltatást nyújtók részéről a gondozónőknek 
veszélybe került a fizetése és a mindennapi egzisztenciája, tehát inkább erről az 
oldalról kéne megfogni a kérdést. 

Én úgy gondolom, hogy az a 15 pont nem volt egy alacsony pontszám, az a 15 
pont nem jelentette azt, hogy olyanok is bekerülhettek a rendszerbe a pontrendszer 
miatt, akik nem szorultak rá erre a szolgáltatásra. Inkább azért kerülhettek be 
olyanok, akik esetlegesen – ezt nagyon feltételes módban mondom – nem voltak 
igazán rászorulók erre a fajta szociális ellátásra, a szolgáltató variált nagyon sok 
esetben. És nem a pontszámmal volt a probléma, mert akkor ezt a 20 pontszámnál is 
meg fogja tudni tenni, ha akarja, hanem azzal, hogy a bekerülésnél a fejkvóta és a 
normatíva vadászat szellemét követte, és nem azt, hogy minél magasabb színvonalú 
ellátást nyújtson akár kevesebb létszámmal. Itt azért még gondolkodni kellene azon 
is, hogy ha már arra gondoltak, hogy a bekerülésnél szigorítsanak – most, hogy az 
elvvel nem értek egyet, az egy dolog, én a másik oldalról szigorítanám –, ugyanúgy el 
kéne gondolkodni azon is, hogy ha magasabbak a bekerülési feltételek, akkor viszont 
egy gondozó hány ellátottat láthat el egyszerre. És inkább erről az oldalról kéne 
megközelíteni a kérdést, és itt kéne megtenni azt, hogy enyhíteni, szigorítani, de nem 
a pontszámban, és nem az idősek szempontjából a bekerülés feltételein, hanem az 
ellenőrzést, meg esetleg az úgynevezett szolgáltató potyautasok – én úgy szoktam 
sokszor őket nevezni, hogy a szociális biznisz résztvevőinek – kiszűrésénél kellene 
inkább hatékonyabban fellépni, és nem az ellátottak oldaláról megközelíteni ezt a 
kérdést.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, és akkor Molnár Ágnesnek adnám át a szót. 
 
DR. MOLNÁR ÁGNES (Fidesz): Köszönöm szépen. Én is köszöntöm a 

bizottság tagjait. Én egy kicsit távolabbról közelíteném meg, méghozzá az egész 
szociális ellátórendszernek a bizonyos finomhangolása, átalakítása elkezdődött. Ez 
szükséges az előttünk lévő időben, és ezt nem is kerülhetjük meg, ugyanis a 
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társadalom elöregedése előttünk áll, itt van, tehát megváltozott a társadalom 
összetétele, és leszögeztük azokat az irányelveket, amik kimondják azt az 
alaptörvénytől kezdve, hogy mi a családnak a felelőssége az ellátott szülőkkel 
szemben, és mi a szülő felelőssége a gyerekkel szemben.  

A szociális ellátórendszernek nagyon sokfajta egysége van, és ezeknek 
összehangoltan kell egymással működnie, és a szociális ellátórendszer kapcsolódik az 
egészségügyi ellátórendszerhez is. Van ennek is egy bizonyos határterülete, és erről 
általában keveset szoktunk beszélni, de ezzel is az elkövetkezendő időben szembe kell 
nézni, hogy világos vonalat tudjunk húzni az egészségügyi ellátás és a szociális ellátási 
formák között. Én azt gondolom, hogy ez a házi ápolási rendszer tulajdonképpen az 
egyik legerősebb pillére kell hogy legyen az ellátási formának, méghozzá azért, mert a 
házi ellátási, házi ápolási rendszerrel tudom a környezetében, az otthonában tartani 
az ellátottat addig, amíg lehetséges, és ez neki a legjobb. Tehát nagyon fontos az, hogy 
olyan, az ellátásba belépő definitív meghatározás történjen a gondozás 
megkezdésekor, ami pontosan identifikálja azt, hogy az ellátott közül ki tartozik a házi 
ápolási rendszerbe, vagy ki tartozik az egészségügyi ellátórendszerbe, illetve ki 
tartozik egy bentlakásos intézetbe.  

Én nem venném külön a pontrendszernek a módosítását, hanem ebben az 
egész gondolatkörben tekinteném át, hogy végre egyszer lefektettük azt nagyon 
pontosan, és meghatároztuk, hogy mi az, amit a házi ápolási rendszerben számára 
nyújtani kell és mi az, ami lehetséges esetleg a jövőben. Ehhez természetesen szükség 
van megfelelő ápoló személyzetre is. Na most, azt is nagyon jól tudjuk, hogy a házi 
ápolási rendszerben egy körülbelül 17 ezer fő az, aki tevékenyen részt vett, de ebből 14 
ezer fő az, aki a szakképzett állomány, és a többi úgymond társadalmi gondozási 
feladatokat lát el. Ez a jövő szempontjából nagyon fontos, hogy arra ügyeljünk, hogy 
amikor meghatározzuk azt, hogy a gondozott pontosan – a pontos értékelő lapnak 
megfelelően – mely ellátási formába tartozik, akkor a szakképzett erő gyakorlatilag 
egy minőségi házi ápolási szolgáltatást tudjon adni, ez a legfontosabb cél, na most, 
ehhez kell ezt a rendszert finoman áthangolni.  

Nagyon fontos az, hogy a kormányzati oldalról egy fokozatos bevezetés 
következett be, tehát a jelenlegi működés érintetlen, tehát senki nem esett ki az 
ellátórendszerből, és január 17-e óta folyamatosan lehet azt megfigyelni és érzékelni. 
És ha folyamatosan mennek ezek a területi konzultációk és társadalmi konzultációk, 
akkor biztos már ott is egy tapasztalat lecsapódott, és ezeket a tapasztalati tényeket ez 
a fokozatos bevezetés lehetővé teszi, hogy a jogszabálynak a miniszteri rendeletnek a 
korrekciója bekövetkezzék. Én ennek szellemében azt tudom mondani, hogy ez a 20 
pontos határ, ami egy nagyon konkrét ellátási formát határoz meg, elfogadható és 
jónak mondható. Világosan lefektetjük azt is – az 5-ös számú mellékletnek a 
módosításával, ami a gondozási lapot jelenti –, hogy egy gondozónő a jövőben most 
már, vagyis január 17-e óta, nem egy közös füzetben jegyzi a gondozottal kapcsolatos 
ellátást, hanem minden gondozottnak konkrét kartonja van. Ez azért is jó, hogy ha 
éppen váltás következik be a gondozói állományban, akkor pontosan nyomon 
lehessen követni azt, hogy hol tartanak a gondozottnak az ápolási feladatai. 

Na most, említette képviselőtársam a gyógyszerkiváltást, vagyis a felíratást az 
orvosnál, a háziorvosnál; nem lehet eltekinteni, hogy a gondozott ne legyen egy 
folyamatos ellenőrzés alatt. Az idős emberek nagyon komplex kezelést kapnak, és 
éppen a komplex kezelés miatt nem folyamatos a gyógyszerkezelésük sem, tehát egy 
folyamatos háziorvosi ellenőrzésre is szükség van; tehát én ezt helyesnek tartom, 
hogy ez ne menjen át egy egyszerű gyógyszerfelíratásba.  

A másik kérdés pedig az inzulinnak a beadás kérdése és egyéb gyógyszerek, ez 
pedig egy teljesen új kört nyit meg az ápolási feladatok között. Ez megint csak ahhoz a 
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minőségi ellátási formához tartozik, amit az otthonában szeretnénk a gondozottnak 
nyújtani. És én ebbe az irányba emelném fel az egész ellátórendszernek az 
átalakítását, mert ebbe fér bele tulajdonképpen a szociális életpályamodellnek a 
megteremtése is, mert így tudjuk kiemelni azokat a szociális gondozókat, akiket eddig 
elhanyagoltunk, és meg tudjuk számukra nyitni az életpályamodellt – az idén 
következett be egy kis bérpótlékkal a kompenzációjuk. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Mi is, képviselő asszony is, amit elmondott, meg 

Vágó képviselő úr is, hogy egyre nagyobb probléma vidéken – most már nemcsak 
vidéken, hanem a nagyvárosokban is – az elöregedő, ugyebár a nyugdíjasoknak az 
ellátása, sőt kimondhatjuk, hogy maga az egyedülálló embereknek, idős embereknek 
az ellátása. Sokszor tapasztaljuk azt kistelepüléseken, hogy már majdnem egy egész 
településről beszélhetünk, hogyha ellátottakról felhozzuk a témát; majdnem egy egész 
települést kell lassan ellátni vidéken, mert a fiatalok nem maradnak ott vagy már 
nincsenek is.  

Én csak szeretném feltenni a kérdést, hogy a minisztériumnak a munkatársai 
mit tapasztaltak az elmúlt két hónapban, hogy mondjuk, mennyi visszaélést tudtak ez 
alapján kiszűrni az új pontozási rendszer szerint, sikerült-e. És nagyon fontos 
számomra, amit Vágó képviselő úr elmondott, hogy sajnálatos az, amikor 
visszaélésekről beszélünk, és talán egy egész szakmát próbálunk ebbe belehúzni. 
Nagyon fontos az, hogy inkább a visszaélőket kellene megbélyegezni és kiszűrni, és 
nem egy egész területet minősíteni ezzel, mert sajnos voltak nagyon rossz 
nyilatkozatok az elmúlt időszakban akár Czibere államtitkár úrtól is. Én azt 
gondolom, hogy nagyon fontos, és az egyik legégetőbb probléma, hogy mi lesz az 
édesanyáinkkal, meg a nagymamáinkkal, nagypapáinkkal.  

És akkor még Vágó képviselő úr kért szót, utána kérném, hogy a 
minisztériumnak a képviselői majd reagáljanak rá.  

És szeretném megkérdezni, hogy Györgyi te kívánsz hozzászólni majd. 
(Némethné Jankovics Györgyi: Ha lehet, akkor egy-két gondolatot.) Igen, meg 
polgármester úr is, és majd erről szavazni kell a bizottságnak, mivel hogy ők külsős 
előadók vagy hozzászólók, hogy megengedi-e a bizottság.  

Képviselő úré a szó. 
 
VÁGÓ SEBESTYÉN (Jobbik): Köszönöm szépen. Dr. Molnár Ágnesnek a 

felszólalására reagálnék egy-két dologban.  
Az első – csak ilyen ellenzéki gúnyos megjegyzésként mondanám –, hogy 

szociális életpályamodellről akkor beszéljünk, amikor bevezetésre kerül, mert azért 
már egy jó ideje hitegetik ezzel a szakmát. 

A másik része pedig az, hogy ön beszélt arról, hogy preventív jellegű is lehet a 
házi segítségnyújtás. A preventív jelleg alatt azt értem, hogy tehermentesíti akár az 
egészségügyi szakellátást is, merthogy az otthonában ápolt, gondozott idős ember 
nem terheli meg az egészségügyi szakellátást. Éppen ezért szerintem pont, hogy azt 
támasztja alá, hogy ne emeljünk a pontrendszeren vagy a pontokon, hanem inkább 
tartsuk meg a 15 pont. És mellette pedig javasolnám a minisztériumnak azt is – mert 
ez az aspektus nekem sem jutott eszembe –, hogy monitorozzák a bevezetett új 
rendszert a szolgáltatók oldaláról, ahogy államtitkár úr járja a vidéket. Az egy másik 
kérdés, hogy mennyire mernek őszinték lenni ilyenkor a szolgáltatást nyújtók, illetve, 
hogy a vezető mennyire közvetíti azt, amit a mindennapi életben dolgozó házi 
segítségnyújtó tapasztalt, ez csak egy zárójeles megjegyzés volt. De emellett 
monitorozni kéne azt is, hogy esetlegesen az új pontrendszer bevezetésével, az „MN” 
pontrendszer bevezetésével terheltebbé válik-e az egészségügyi szakellátást nyújtó 
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intézményeknek a befogadása, vagy nem. Tehát véleményem szerint egyébként 
megjósolható, hogy ez meg fog történni, ugyanis, ha az egyik oldalon kizárunk idős 
embereket ebből az ellátásból, ők valószínűsíthetően meg fogják terhelni az 
egészségügyi szakellátást; javasolnám, hogy a hatástanulmánynál ezt az irányt is 
vegyék figyelembe. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, és akkor megadnám a szót Ildikónak. 
 
KRIZSÁN ILDIKÓ főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Köszönöm szépen. Megpróbálok sorba menni a válaszokkal, és majd a kolléganőmet 
megkérem, hogy ha ő még gondolja, akkor egészítse ki. 

A Sneider Tamás által elhangzottak, ugye itt a gyógyszerfelíratás. Pont, hogy 
most tartalmazza a jelenlegi szabályozás, konkrétan az 5-ös pontnál a fizikai 
támogatás körében 5.5 pont: a gyógyszer kiváltása, adagolása, szedésének ellenőrzése. 
Az 5.6-os pont a vérnyomás és vércukormérés.  

És itt szeretném felhívni a figyelmet arra – amit a képviselő asszony is 
elmondott, dr. Molnár Ágnes –, hogy azért nagyon meg kell nézni azt; ugye, két nagy 
ellátórendszerünk van: van egy szociális ellátórendszer és van egy egészségügyi 
ellátórendszer; és az otthoni szakápolás, ami az egészségügyi rendszernek a része, 
ahova szakápolók mennek ki, egészen más minőséget és egy nagyon erős szakmai, 
egészségügyi feltételeket tartalmaz. Valóban július 1-étől a társadalmi gondozókat – 
ezt senki nem említette, és itt már megint a minőségről beszélünk – csak bizonyos 
szolgáltatási résztevékenységre engedjük be pontosan azért, hogy azokat az 
ellátottjainkat, akiket szeretnénk, hogy ellássanak a házi gondozók, egy magasabb és 
szakmailag erősebb foglalkoztatási kör lássa el. Mivel, hogy fokozatosságról 
beszélünk, ez július 1-jével fog hatályba lépni; és mondom, a társadalmi gondozók 
csak bizonyos tevékenységi körökbe vannak beengedve a rendszerbe ezen túl július 1-
jétől, ami azt jelenti, hogy például a gyógyszernek a kiíratása, vagy akár egy 
bentlakásos intézményben ugye, az ő tevékenységi körük elsősorban a fizikai 
támogatás körébe tartozik.  

Az ápolási naplóval kapcsolatban – ezt majd szerintem, Bea el fogja mondani –
azt gondolom, hogy itt is, amit nekünk visszajeleztek, mindenhol eddig az volt, hogy 
nem nehezebb lett, hanem sokkal könnyebb lett ennek a követése és az ellátottaknak 
a rögzítése; és a költségvetési támogatást mi nem a dolgozókra adjuk elsősorban, 
hanem az ellátottainkra, akit ellátnak a házi gondozók.  

A Kovács Sándor képviselő úr által elmondottakat csak szeretném 
megerősíteni, hogy valóban – és itt én nem azt mondom, hogy visszaélések vannak és 
ezért történt a módosítás – igen, vannak visszaélések. Nyilvánvaló a minisztérium és 
a szociális és gyámhivatalok, akik a kormányhivatalok berkein belül az ellenőrzési 
tevékenységgel foglalkoznak, illetve a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, aki 
szintén ellenőrzi ezt a szolgáltatási formát is, jelzett, hogy minden esetben kell 
figyelni. És ami miatt a rendszert mindenféleképpen módosítani kellett – és akkor itt 
kimondom, ami talán nem lett még kimondva – az éppen az, hogy a szakellátásban az 
egészségügyi szakellátástól azokat az ellátottakat próbáljuk otthon segíteni, és ezért 
lett a pontszám feltolva egy kicsit magasabb szintre, mert jelen pillanatban a 
szolgáltatók pont ezt a kört nem látják el. Csak azokat, akiknek szinte minimális a 
gondozási szükségletük, és kiszorultak ebből a körből, akik valóban majdnem elérik a 
4 órát, illetve a 3 órás gondozási szükségletet. Erre azt mondta a szolgáltató, hogy 
nekem anyagilag nem éri meg az ilyen ápolást igénylő személyeket ellátni, és ezért 
kellett egy kicsit feljebb tolni, hogy valóban ezeket a személyeket ellássa a házi 
segítségnyújtás.  
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Az egy másik kérdés, hogy a házi segítségnyújtás, mint olyan szolgáltatás, és itt 
csak megerősítem a dr. Molnár Ágnes által elmondottakat, hogy finomhangolásról 
van szó. Meg kell nézni azt – ez csak az első lépése volt ennek a szolgáltatásnak –, 
hogy mi az, ami a hibája is a rendszernek; nem is lehet egy szociális szolgáltatást 
tervezni és működtetni úgy, hogy folyamatosan nem ellenőrizzük le, vagy nem nézzük 
azt, hogy az hogy működik, és hogy vannak-e olyan ellátottak, akik kiszorulnak ebből 
a szolgáltatási formából.  

Itt szeretném még elmondani, Vágó Sebestyén úr is említette a levadászást; 
tulajdonképpen említettem, hogy igen, aki kevesebb gondozási igényt igényel, azokat 
vadásszák le – bocsánat, hogy az ön szavait használom –, és aki meg nagyobb ápolást 
igényel, azt pedig nem.  

Ahogy elnök asszony említette, a térítési díjak vonatkozásában sem történt 
változtatás, tehát a szolgáltató dönti el, vagy önkormányzat, civil vagy egyház, hogy 
mennyi térítési díj legyen, itt sincs semmilyen olyan szigorítás, amiben a 
minisztérium lépett volna. Itt arról van szó, hogy az ellátotti körnél szerettük volna, 
hogy ne szoruljon ki senki ebből az ellátási formából.  

Igen, a 9 ellátott, tehát hogy egy gondozó, házi gondozó 9 ellátottat lát el. 
Valóban, ez is felülvizsgálatra szorul, hogy amennyiben azt mondjuk, hogy azt 
szeretnénk látni, hogy a rendszerben nagyobb ápolási, gondozási ellátó személy 
legyen, akkor abba nem is fog beleférni a 9 személy, hanem lehet, hogy itt is 
mindenféleképpen módosítani kell, tehát lejjebb kell ezt a számot tolni.  

A tömeges visszaélés, azt írtam itt még fel. Tehát mi így tömeges visszaéléseket 
nem tapasztaltunk, de természetes, hogy a jelzések a minisztériumhoz is befutnak az 
ellenőrzési hatóságoktól. És akkor jó hír még az – azt felírtam – Vágó Sebestyén 
képviselő úrnak, hogy teljesen egyetértek azzal, hogy az ellenőrzés rendszerét is felül 
kell vizsgálni, ez jelenleg folyamatban van. Tehát erre elkészültek már a 
hatástanulmányok a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal keretén belül egy 
egészen új ellenőrzési rendszer fog hatályba lépni a következő törvénycsomaggal, ami 
pontosan ezeket fogja kiszűrni akár egy próbavásárlási formával is, hogy akik a 
terepen vannak, és nem tisztességesen végzik az ellátást, ott ezek kiszűrhetőek 
legyenek.  

 
PÉNTEK BEÁTA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Én a gondozási 

naplónak tartalmára, tehát a jelen gondozási napló tartalmára szeretnék reagálni. 
Örök téma és vita szakmai körökben, hogy meddig tart valakinek a gondozása 

és honnan kezdődik az ápolása. A házi segítségnyújtás az, ami ötvözi gyakorlatilag ezt 
a kettőt, de ezt csak akkor teheti, ha az ott dolgozó szakembereknek megfelelő 
szociális vagy egészségügyi képesítése van. Nagyon régen használjuk ezt a szót, hogy 
házi ápolás. Nagyon fontos tudni, hogy a házi ápolást végezheti a szociális gondozó 
akkor, ha erre neki szakképesítése van; de a másik nagyon fontos feltétel, hogy ebben 
az esetben háziorvosi kontroll szükséges. És ez úgy működik – ahogy meg van 
jelenítve most a naplóban is –, hogy írásos utasítást ad a háziorvos például egy 
cukorbeteg esetén arra, hogy neki kell a házi gondozónak beadni ezt a bizonyos 
inzulint, vagy egyéb más terápiakövetésre, és ez alapján tud eljárni az a házi gondozó, 
akinek egészségügyi végzettsége van. Név szerint ő van megbízva a háziorvos által, 
hogy ezt megtegye, és ebben az esetben, ha már ápolásról van szó, a felelősség 
mindenképpen az orvosé kell hogy legyen, hiszen ő a kompetens ebben.  

Ugyanebbe a körbe tartozik – és szintén vékony mezsgyén egyensúlyozunk –, 
amikor a gyógyszer felíratásról beszélünk, hiszen mi nem véletlenül kezdtünk onnan, 
hogy a gyógyszerkiváltás. Mert ha a terápiakövetés, ahogy a naplóban is szerepel, 
ismert a szociális gondozó által, és az orvos az, aki ugye, felírja gyakorlatilag a 
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gyógyszert, egy dolog, hogy látni kell az időst és nem csak arról szól, hogy felírjuk a 
gyógyszert. És a másik kérdés az, hogy adott esetben egy gondozónak a kezébe adnak 
egy receptet, vagy az orvos úgy dönt, hogy nem adja a kezébe, és személyesen szeretne 
felülvizsgálni valamit. Tehát, mivel nem egy általános dolog az, hogy gyógyszert 
felirat a szociális gondozó – pont azért, hogy az egészségügyi területtel a 
kompetenciák tekintetében ne kerüljünk vitába –, így maga a szó nem került be, de ha 
a terápiakövetésnél ez szerepel, akkor minden további nélkül elvégezheti a szociális 
gondozó, felírathatja azt a gyógyszert, és gyakorlatilag ugyanúgy kiváltja és a szedését 
is felügyeli.  

Még egy dolog, az aláírásokra szeretnék visszatérni. Gyakorlatilag nagyon 
szabadon bánik ezzel a nyomtatvány, mert a legvégére oda van írva, hogy egy 
gondozói aláírás és egy vezetői aláírás. Az viszont nincs kikötve ezen a gondozási 
lapon, hogy ezt mikor tegyék meg. Ha valaki úgy gondolja, hogy akár mindennap 
aláíratja azzal a gondozóval és vezetővel a lapot, azt is megteheti. Hogyha kvázi egyik 
gondozótól valamilyen okból: betegség vagy szabadság miatt átkerül a másik 
gondozóhoz, vele új lapot is lehet nyittatni, vagy akár évente vagy havonta lehet ezt a 
bizonyos ellenőrző aláírásokat odatenni. Ezt direkt hagytuk szabadon, mert azt 
gondoljuk, hogy helyileg a helyi szokások és lehetőségek határozzák meg ezt. De a 
helyi vezetőnek mindenféleképpen a kompetenciája a házi segítségnyújtásnak 
egyrészt az ellenőrzése az aláírásával, másrészt pedig az adott vezető – ahogy már 
mondtam az előbb is –, akár naponta is aláírhatja gyakorlatilag ezt a gondozási lapot. 
Ez a legvégén szerepel a nyomtatványnak, és ha ez oldalra kerül, annak semmi 
akadálya nincs, tehát már most is lehet használni ezt a fajta aláírási módot így. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Még egy technikai dolgot fel kell vetnem, 

szavazásra kell bocsátanom, hogy Jankovics Györgyi és a József polgármester 
hozzászólhat-e?, mert véges az időnk, 35 percünk van még, és erről nagyon sokat 
lehetne beszélni. Szeretném szavazásra bocsátani, hogy képviselő úr után adunk-e 
szót a két nem bizottsági tagnak. Szavazzunk róla!  

(Jelzésre:) Sneider Tamás. 
 
SNEIDER TAMÁS (Jobbik): Ügyrendiben szeretnék szólni. 
 
ELNÖK: Akkor kérem. 
 
SNEIDER TAMÁS (Jobbik): Időkeretet kérnénk meghatározni, mert ugye, 

kezdődik a parlament, 11 órára át kell érnünk, hogy hány percben szólhatnak hozzá, 
csak ennyi.  

 
ELNÖK: Szerintem 3 vagy 5 percet, hogy tudjunk vitázni is róla. Nem tudom, 

hogy az 5 perc belefér-e? (Jelzésre:) 
 
KOVÁCS SÁNDOR (Fidesz): Szeretnék reflektálni, adjunk arra lehetőséget, 

hogy a képviselők vagy esetleg a bizottság részéről a szakértők reflektáljanak.  
 
ELNÖK: Akkor, ha kétszer 5 percet szánunk a hozzászólásra, az azt jelenti, 

hogy 10 óra 35-re tudunk végezni, és akkor, aki tud maradni 11 óráig, vagy 11 óra előtt 
5-10 perccel, akkor még tudunk reflektálni is rá. Akkor szavazzunk, hogy engedélyt 
adunk a hozzászólásra. (Szavazás.) Igen. 
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NÉMETHNÉ JANKOVICS GYÖRGYI elnök (Nyugdíjasok Országos 
Szövetsége): Jó napot kívánok, Némethné Jankovics Györgyi vagyok, a Nyugdíjasok 
Országos Szövetségének elnöke. (Sneider Tamás: Úgy volt, hogy először én szólok 
hozzá.)  

 
ELNÖK: Nem tudtam, hogy külön is kérsz szót, azt hittem, hogy csak ügyrendi, 

bocsánat. 
 
SNEIDER TAMÁS (Jobbik): Bocsánat, hogy önbe fojtom a szót, csak azért, 

hogy lezárjuk ezt a kérdéskört, ami most itt a gyógyszer felíratással, injekció adással 
kapcsolatban felmerült. Egyrészt nyilván megnyugtattak, hogy erre van lehetőség, 
viszont a szolgáltatók nem látják konkrétan ezt a lehetőséget, nincsen lefektetve a 
rendeletben. Tehát én úgy gondolom, hogy akkor lenne ez biztonságos és teljesen 
egyértelmű a szolgáltatók számára, ha rendeletbe le lenne fektetve. Tehát itt 
gyógyszerkiváltásról van szó, és én gyógyszer felíratásról beszélek ugye, tehát ez az 
egyik fontos dolog.  

A másik pedig ugye, maga az injekció beadásának a lehetősége. Éppen az 
egészségügyi ellátási rendszert kellene azzal tehermentesíteni, hogy ha már úgyis 
elmegy az ápoló az illetőhöz, akkor ezt megtehesse, ha megvan a szakvizsgája, 
nyilvánvalóan teljesen egyértelmű. De egyelőre a rendeletben ez nem szerepel, ezért 
nem egyértelmű a számomra – és nem csak a számomra, hanem a szolgáltatók 
számára sem –, úgyhogy szerintem rendeletmódosítás ilyen értelemben könnyen 
véghezvihető lenne, és akkor utána mehet ez a történet nyugodtan. Ennyit szerettem 
volna csak elmondani.  

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:)  
 
PÉNTEK  BEÁTA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Bocsánat, tudnék erre 

reagálni? 
 
ELNÖK: Igen. 
 
PÉNTEK BEÁTA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Beidézném ennek a 

gondozási naplónak az 5-ös számú mellékletében lévő 6. pontot, aminél ott van, hogy 
a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése. Ez takarja az összes olyan 
ápolási tevékenységet, ha úgy gondolja: az injekciózást, ha úgy gondolja: a gyógyszer 
felíratást, ha úgy gondolja: bármilyen egyéb ápolási körbe tartozó és az orvos által 
felügyelt tevékenységek, ezt minden további nélkül végezheti. A szakma felé nekünk 
akkor azt kell közvetíteni ezeken a fórumokon, hogy hangsúlyosabbá tesszük ezt a 
pontot, hogy házi ápolás, és ennek a pontnak az alapján máris lehet gyógyszert 
felíratni és injekciózni, csak akkor mindenki számára próbáljuk ezeken a fórumokon 
ezt nyilvánvalóvá tenni, tehát már most bent van a rendeletben.  

 
ELNÖK: Köszönöm, és akkor most megadnám a szót elnök asszonynak.  
 
NÉMETHNÉ JANKOVICS GYÖRGYI elnök (Nyugdíjasok Országos 

Szövetsége): Köszönöm szépen. Tehát Némethné Jankovics Györgyi vagyok, a 
Nyugdíjasok Országos Szövetségének elnöke. 

Első mondatom a köszönet hangján szól. Én nagyjából 5 éve vagyok vezető 
tisztségviselő, és eddig az idősügyek, az időseket, az általunk képviselt generáció 
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különböző szakterületeit érintő kérdésekben nem hívtak meg még ilyen tapasztalatok 
megosztására, ezért a köszönet hangja, hogy ezt most megtehetem.  

Szeretném elmondani, hogy én elsősorban nem szakmai oldalról, hanem civil 
oldalról szeretném ezt a kérdést megközelíteni. Én a témát úgy értelmeztem, amelyet 
a meghívóban olvashattam, hogy ez a fajta társadalmasítási folyamat ebben a 
kérdésben fontos a jogalkotók számára, és én ebben a megközelítésben szeretnék 
néhány olyan gyakorlatot ismertetni, igazából csak a figyelmet szeretném felhívni 
erre. 

Ugye, a mi szövetségünk egy 130 ezres érdekvédő szervezet, amely alapjában 
véve nem a beteg, hanem inkább az egészségesebb, aktívabb nyugdíjasokkal 
foglalkozik, de abszolút sajátja ennek a szervezetnek a generációs szolidaritás, tehát 
az, hogy akik nem ebben a körbe, ebbe az egészségesebb körbe tartoznak, azoknak 
miféleképpen tudnak az egészségesek segítséget nyújtani. Ráadásul ezek a szervezetek 
civil oldalról közhasznú szervezetek, tehát bizonyos közfeladatok átvállalásával 
alapszabályban is rögzített módon végzik ezeket a tevékenységeket. Ilyen aspektusból 
azt hiszem, hogy abszolút jó gyakorlatokat tudnék vagy tudok hozzátenni azokhoz az 
itt elhangzott témákhoz, amelyeket szerintem használni kellene, de minimálisan 
ismerni. Ilyen jó gyakorlat például az, amit például az én szűkebb hazámban: 
Győrben, a WHO közreműködésével és segítségével, a mentális segítségnyújtás 
területén úgynevezett beszélgető hálózat működtetésével végez a szövetség. Itt 
teljesen önkéntes munkáról van szó, tehát nincsenek pénzügyi dolgok, viszont vannak 
olyan feladatok, amelyeknek a képzését a WHO szakmai együttműködésével 
valósítjuk meg.  

Vagy például létezik egy önfoglalkoztató szövetkezet, ŐSZ Önfoglalkoztató 
Szövetkezet, amelynek tevékenységi körében pontosan az ilyen házi 
segítségnyújtáshoz kapcsolódó feladatok találhatók meg, és itt pedig arra a bizonyos 
erőre támaszkodik a szövetkezet, amelyet a szakmából nyugdíjba vonultak szakmai 
tudása és felkészültsége ad. Tehát ezeknek az időskorú szakembereknek az idézőjelbe 
tett „újrahasznosítására” van egyfajta ilyen önkéntes alapon működő szervezeti 
háttér. 

Én tulajdonképpen ezt a hozzászólást csak arra szeretném felhasználni, hogy 
kérem, hogy legközelebb is, vagy bármi olyan kérdés van, ami egy idős érdekvédő 
szervezet véleményét használni tudja, akkor hívjanak máskor is ilyen egyeztetésekre; 
most az idő szűkössége miatt tovább nem részletezném, de még egyszer köszönöm a 
lehetőséget.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, és köszönöm, hogy tényleg ennyire betartottad 

Györgyi, az időkeretet; és akkor megadnám a szót polgármester úrnak. 
 
HALMI JÓZSEF polgármester (Győrtelek): Köszönöm szépen. Halmi József 

vagyok, Győrtelek község polgármestere.  
Az öt perc remélem, nem annak szól, hogy csak ennyit fordíthatnak erre a 

rendszerre. Megpróbálnám elmondani, mivel ez egy Ellenőrző albizottság, hogy hol 
lehet visszaélés, mert ez nem hangzott el. Azt mondta elnök asszony, hogy 2010 után 
megnövekedett a gondozottak száma – ez a finanszírozás miatt. A legnagyobb 
növekedés az egyházaknál van: 2012-ben 94,5 százalék plusz támogatást kaptak. Most 
egy önkormányzat 145 ezer forint/fő/év; egyház plusz 107 ezer. Egy gondozónőnek a 
bére 122 ezer forint, a járulékokkal együtt 1 859 000 forint. A különbség 554 ezer 
forint. Ha ezt kiszámoljuk éves szinten és elosztjuk a gondozottakra, egy 
gondozottnak 5132 forintot kellene fizetni havonta, tehát zárjuk ki.  
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Az önkormányzatok nem tudnak visszaélni, olyan helyzetben vannak, én 
alternatív gondozóknak tartom a civilek és az egyházak egy részét. Azért nem tud 
visszaélni, mert van, hogy ott hagyják ránk a gondozottat, és nekünk fel kell venni. A 
rendszert igazságossá kellene tenni, a szereplők egyformán kapják meg a 
finanszírozást, és akkor nem lenne ez a vadászat. 

A másik. Én látom, hogy mit csinálnak a mi falunkban az egyházi és a civil 
gondozók, bicikliznek aláírásért, tisztelet a kivételnek. Én behívatom minden hétfőn 
az intézményvezetőt, és ha kell főre-főre végigmegyünk, hogy mit kell egy idős 
embernek segíteni. Nem a pont a lényeg. Egy önkormányzatnál nem az a lényeg, hogy 
hány pont, hanem hogy szükséges-e a gondozása; el tudja a havat hányni, be tudja 
vinni a fát, tud tüzet rakni – most csak példákat mondok –, és nem az érdekel 
bennünket, ez a 9 fő hülyeség, bocsánat. Azért hülyeség, mert nekem van olyan, 
akinek 4 órás gondozása van; hogy fér bele a 8 órába? Órára kell ezt meghatározni. 
Ha szigorítják, minekünk nem lesz kevesebb gondozottunk, és ki fogják ugyanúgy 
játszani a rendszert, mint eddig kijátszották, megtalálják a kiskaput, tehát nincs 
olyan.  

Tessenek igazságossá tenni a rendszert, minden szereplő annyit kapjon érte, 
amiből kitelik, az önkormányzatoknak nagyon sok pénzt kell hozzátenni. Az 
önkormányzatoknak ez kötelező feladat, a többiek, ha gondolják, gondoznak, ha van 
rajtuk hasznuk –bocsánat, hogy így beszélek –, ha nincs rajta haszna, nem gondozza. 
Nekünk akár polgármesterként, szociális munkásként gondozni kell azokat az 
embereket, akik a településen arra rászorulnak. Ha meg tetszenek nézni az 
önkormányzati feladatfinanszírozást, ennek a vesztese a szociális terület, az 
alapellátás. Tessenek megnézni, akármilyen társulásba vagyunk, nem telik a 
finanszírozás, hozzá kell járulni. Most a helyi szociális segélynél saját bevételből 
szociális segélyt kell biztosítani, saját bevételből ki kell egészíteni a házi 
segítségnyújtást, a szociális étkeztetést – mire elég ez a pénz? És bocsánat, hogy 
szociális munkásként a pénzről beszélek, de pénz nélkül semmit nem lehet csinálni. 
És az egy részletkérdés, hogy kiváltjuk a gyógyszert vagy felíratjuk, ez helyben eldől, 
hogy milyen az orvos, milyen a gondozónő. És még egy mondat. Az egész gondozás 
személyfüggő. Ha lelkiismeretes, felkészült a gondozónő, mindegy, hogy ki a 
fenntartó, mert meg fogja csinálni, mert olyan; de ha nem felkészült, és csak a 
munkahelyet nézi, akkor nem fogja.  

És amit mondott képviselő úr, Sanyi – ő mondta, hogy tegeződünk, mi együtt 
nőttünk fel – az a legnagyobb problémája a rendszernek, különösen Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyében, hogy munkahelyet akarnak az emberek maguknak, és ezek 
az alternatív szolgáltatók a lehetőséget megadták. Én például most átvettem három 
gondozónőt az egyházaktól – pontosabban hármat egyháztól, egyet civiltől –, mert az 
egyházat ők fizették ki, a gondozási díjat a bérükből; és azt mondta, hogy már nem 
érte meg neki, merthogy egyre többet kellett, és mert azok az idős emberek a 
településen nem tudják kifizetni. Nem nagy pénzről van szó, utánajártam, 
egyházaknál ilyen havi 2000; a civil, aki nálunk van – Sanyi őt ismeri, a szolgáltatót – 
most vezet be, ha jól tudom 50 és 80 forint/óra gondozási díjat, tehát a legnagyobb 
probléma az. És most azt mondják, hogy igen vethetünk ki díjat. Mi mentességet 
adunk azért, mert nálunk nagyon sok kis nyugdíjas, szegény ember él, és azt 
gondolom, hogy az önkormányzatnak fontos, hogy ezek az emberek nehogy 
fizessenek még a segítségnyújtásért, hanem, ha tudunk, akkor segítünk. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen polgármester úrnak, hogy betartotta az időkeretet. 

Én megkérdeztem a minisztérium munkatársait több kérdésben, hogy hol láttak 



20 

visszaéléseket, hogy konkrétumokat is halljunk már; nagyon fontos lenne, mert a 
jobbikos képviselőknek adott válaszukban azt mondták, hogy tömegével nem leltek a 
rendszerben – figyeltem a képviselő urat, ő pedig bólogatott, hogy van-van. Amit 
polgármester úr elmondott, hogy nem-e azok a visszaélések pontosan azért, mert nem 
egységes a finanszírozási rendszer. És nemcsak a polgármester úr tud ilyen példát 
hozni, én a saját településemről is el tudom mondani, hogy akarta az egyházi 
fenntartású szervezet kitúrni magát az önkormányzatot, hála a jó égnek nem sikerült, 
és hogyan történt az a vadászat az idős embereknél. Talán az lenne a megoldás, 
hogyha egységes lenne az ellátórendszerben a normatíva, és nem lenne különbség 
fenntartó és fenntartó között. 

Képviselő úrnak megadnám a szót.  
 
KOVÁCS SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Több dologról szeretnék 

szólni. Ha azt gondolom, hogy ez a bizottság vagy albizottság elmegy abba a 
társadalmi feszültségbe, hogy egyházi, civil vagy önkormányzat, akkor hibát követ el 
még akkor is, ha a statisztika alapján Halmi képviselőtársamnak vagy barátomnak, 
Józsinak, az jut eszébe, hogy a plusz normatíva ad okot a visszaélésre. 

Hadd vitatkozzak egy kicsit. A térítési díj nem most lett bevezetve. Térítési díj 
köteles minden olyan szociális szolgáltatás, amely az egyén rászorultsága alapján 
megállapítható, és köteles megállapítani. Az csak egy dolog, hogy képesek kifizetni az 
emberek a munkahely reményében, ha térítési díjat kér, és ez már a csalás kategória, 
urambocsá!, talán még büntetőjogi kategória is, ha ilyenek vannak, de vannak sajnos 
ilyenek is a rendszerben.  

Én máshol látom a problémát. Mégpedig, elnézést, hogy egy speciális ellátásra, 
a pszichiátriai közösségi szolgáltatás mintájára hivatkozom, ha ott kőkeményen 
betartják a területi lefedettségi kötelezettséget, és a működési engedélyt kiadó 
hatóság akár az önkormányzattal; és azt gondolom, hogy az önkormányzatnál senki 
nem ismeri jobban az adott térséget, és most adott a törvény lehetőséget arra, abba a 
finomhangolásba, hogy az ötfajta segély testületi határozat általi települési segéllyé 
módosítva gondoskodjon a saját lakosságáról. Én azt gondolom, hogy itt lehet áttörés, 
hogy az engedélyeztetésnél – a területi lefedettség alapján – az önkormányzatokkal 
egy kötelező együttműködés, és itt kiszűrhető, amit Vágó Sebestyén mondott, mit 
ellenőrizzünk. Minden jel arra mutat, hogy azokat a dokumentációs alapokat kell 
megerősíteni, amely alapján ellenőrizhető a működés engedély, személyi, tárgyi 
feltétele, vagy a kliensnek nyújtott szolgáltatás. Hogy ez órában lesz-e megadva, nem 
tudom, mert ugye, megelőzi a másik dolog, és talán még sok ellentmondásba is benne 
vagyunk, hogy a gondozási szükségletbe feltüntetett időintervallum és a 8 órás 
munkaidő hogyan fér össze egymással: a 9, 5, 2 létszám.  

Tehát belemehetünk ebbe. Én azt gondolom, hogy valahol nyitni kellene egy új 
dimenziót, vagy pedig államtitkár úrnak átadni azt, hogy van igény a bizottság 
részéről is, akár külsős vendégeink meghívásával, hogy ennek a finomhangolásnak – 
ahogy képviselőtársam fogalmazott, és én is részese vagyok – a szociális 
szolgáltatások minőségi beemelésére, a társadalmi és a családi felelősségvállalásba 
való egyensúlyi eltolódása felé. Egy nagyon kényes dologról beszélünk, hiszen ha 
valaki egy szociális szolgáltatáshoz való hozzájutást megszokott, bocsánat a 
kifejezésért, nagyon nehéz azt megváltoztatni. Éppen a kormány odafigyelése, hogy a 
bent lévőket bent hagyja, az újra belépőknél viszont megpróbálja megkeresni, akár 
viták árán is, azokat a réseket, amelyek alapján talán a visszaélésre is lehetőséget 
adhat a rendszer. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Vágó képviselő úr és polgármester úr. 
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VÁGÓ SEBESTYÉN (Jobbik): Köszönöm szépen. Már az előbbiekben is 

felmerült bennem egy kérdés, de most erre ráerősített a vendégeknek a hozzászólása. 
Ha fel lehet emelni a ponthatárt – mert egyébként úgy látom, hogy ebben nem lesz 
változás, mi bármit is mondunk meg a szakma bármit is mond – ebben nem lesz már 
változás, felemelésre került, ez itt is marad. Én azt gondolom, hogy aki már a 15 
pontot elérte, annál már jelentkezett egy gondozási szükséglet, velük akkor mi lesz? 
Van-e a szociális ellátórendszerben –egyébként a jelenlegi erőforrásokat tekintve 
nincs –, vagy terveznek-e egy erőforrás nyújtással akár más szociális szolgáltatót 
bevonni ebbe a feladatba, mert az a 15 pontnyi gondozási szükséglet az ott van, és 
azzal kezdeni kell valamit. Jelenleg a családsegítő szolgálatoknak folyamatosan nő a 
feladata, csökken a finanszírozása, ők nem fogják tudni ezt felvállalni. Ki lesz az a 
szolgáltató, aki ezt a 15 pontnyi, vagy akár 16, 17, 18, 19 pontnyi gondozási 
szükségletet ki fogja elégíteni, mert az jelen van. (Horváth Sándor: A család.) Én 
csak ezt szerettem volna elmondani. De ahol nincs család? (Kovács Sándor: 
Vitatkozhatunk, azért mondom, hogy ezt újra kell gondolni. Bocsánat.) 

 
ELNÖK: Azt mondja nekem a titkár úr, hogy nem adhatom meg a szót, mert 

kimerítette polgármester úr az 5 perces időkeretet. Adjuk meg, tegyük lehetővé, hogy 
válaszolhasson, a bizottság tagjait kérdezem. Szavazzunk erről? (Szavazás.) 
Elfogadjuk, és akkor kérem, hogy egy percben szóljon polgármester úr.  

 
HALMI JÓZSEF polgármester (Győrtelek): Köszönöm szépen. Megelőztem a 

minisztériumot, négy évvel ezelőtt jeleztem Kovács alelnök úrnak, mint a megyei 
közgyűlés alelnökének és Seszták elnök úrnak, hogy visszaélés van a rendszerben. 
Tehát én azt gondolom, hogy mi ezt láttuk, és elsősorban a visszaélés nem mindig 
csak anyagi jellegű, hanem kihasználják az idős embereket; én azt is visszaélésnek 
tartom, hogy azért, hogy boldoguljanak akár szolgáltatók, akár egyének, ezért 
visszaélnek a rendszerrel, én ezt jeleztem. Akkor még alelnökként egy kicsit másképp 
látta képviselő úr, de remélem, hogy egyszer – mondtam már neki –visszatér a 
szakmába. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm polgármester úrnak. Annyi hozzászólás lehetőséget hadd 

kérjek, mielőtt gondolom, hogy a minisztérium dolgozói szeretnének reagálni.  
Néhány mondat így a vita közben felmerült bennem, hogy ugyebár előzőleg 

elhangoztak azok a mondatok, hogy tapasztalatból a minisztérium azt látja, hogy 
sokkal könnyebb a dolgozóknak a mostani naplót vezetni, mint előzőleg. Akkor 
felvetődik bennem a kérdés, hogy ezzel sikerül-e tényleg a visszaéléseket kiszűrni, 
csak ezzel, hogy a naplónak a vezetése megváltozik, vagy a ponthatárnak a 
megemelése is egy szigorítást eredményezett; én azt gondolom, hogy ez a téma sokkal 
fontosabb annál, hogy majd csak ezzel az egy albizottsági üléssel lezárjuk ezt.  

Szeretném akkor a válasz lehetőségét megadni, és akkor utána még az egyebek 
pontban néhány gondolatot elmondani.  

 
KRIZSÁN ILDIKÓ főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Köszönöm a szót, elnök asszony. Szeretném felhívni a figyelmüket arra, és nagyon 
köszönöm, hogy Némethné Jankovics Györgyi kapott lehetőséget arra, hogy elmondja 
azt, hogy valóban van olyan település – és biztos vagyok benne, hogy az országban 
több helyen is –, ahol elindult egy civil kezdeményezés arra vonatkozóan, és pont ez 
az irány az. Azt gondolom, hogy ma Magyarországon nagyon jó lenne, ha több ilyen 
pozitív gyakorlat lenne, hogy ha egy önszerveződő csoport azokat az időseket 
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mentálisan tudná segíteni, akiknek az ápolási szükségletük nem olyan magas, és 
urambocsá!, nem házi segítségnyújtást vennének igénybe, hanem megoldaná az élet, 
egy ilyen önszerveződő csoport, ha család nincsen. Mert ugye, a legerősebb bázis 
mindig a család, de így van: a magányosodás az egy nagyon nagy társadalmi 
probléma.  

És én azt szeretném mondani önöknek, hogy én azért nem arra helyezném a 
hangsúlyt, hogy visszaélések, hanem arra helyezném a hangsúlyt, hogy társadalmi, 
tehát hogy van egy probléma, amit meg kell oldani. És valóban, amit polgármester úr 
mondott, abban nagyon sok hozadék van, amit mi is tapasztaltunk, hogy az 9 fő 
ellátott. Tehát hogy a rendszer már kicsit meghaladta magát, és nem biztos, hogy a 
pontszám – amiről most ugyan folyik ez a mai diskurzus –, ez lesz a jövő, hanem egy 
egészen más és akár egy differenciált finanszírozás. Amikor majd azt mondjuk, hogy 
akinek egy magas ápolási igénye van, az egy sokkal magasabb finanszírozást is kap, és 
urambocsá! – elnézést, hogy így fogalmazok –, de az önkormányzat akkor tudja 
működtetni a rendszerét; és azt mondjuk, hogy akinek meg nincsen ilyen gondozási 
szükséglete, ott a finanszírozás egy kicsit alacsonyabb lesz.  

Tehát nyilvánvaló, hogy a szaktárca nem állt le a finomhangolásban, hadd 
használjam ezt a szót, hanem mi dolgozunk azon, hogy még az idén a házi 
segítségnyújtásra vonatkozóan egy olyan megoldás, egy olyan konszenzusos megoldás 
szülessen, ami mindenkinek, és az ellátottaknak elsősorban, az érdekét szolgálja. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Csak egyetlenegy reflektálás, ugye, a visszaélés 

szót nem mi használtuk legelőször, hanem pontosan államtitkár úr mondta, amikor 
ez a rendelet bevezetésre került, hogy amiatt kell módosítani a ponthatárt, mert a 
visszaéléseket kell kiszűrni a rendszerből, csakhogy pontosítsuk ezt. 

Köszönöm szépen, hogy részt vettek vagy részt vetettek a bizottsági ülésen, és 
annyit szeretnék megkérdezni, hogy az egyebekben kíván-e valaki bármit is 
elmondani. 

Elnöki zárszó 

Még annyit szeretnék bejelenteni, hogy a következő időszakban – már 
képviselő asszonynak mondtam az ülés elején – szeretném ezt az albizottsági ülést 
rendszeressé tenni. Úgy gondolom, hogy a következő időszakban, felhozta képviselő 
úr a segélyezési rendszernek az átalakítását, de visszatérve a házi gondozásra is, 
sokkal több alkalommal kell majd összeülnünk, én úgy gondolom, hogy havonta 
egyszer mindenféleképpen kell ilyen ügyekről beszélni. 

Köszönöm szépen a részvételt és további jó munkát kívánok mindenkinek. Az 
ülést bezárom.  

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 48 perc) 

  

Bangóné Borbély Ildikó 
az albizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Turkovics Istvánné  


