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Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat 40 . § (1)
bekezdése alapján az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvénye k
módósításáról szóló T/5052. számú törvényjavaslathoz az alább i

módosító javaslato t

terjesztjük elő :

A Javaslat 7 . §-a elmarad :

[7. §

Az Szt. 63. (2)—(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy személy i
gondozást kell nyújtani .

(3) Szociális segítés keretében biztosítani kel l
a) a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közrem űködést,
b) a háztartási tevékenységben való közrem űködést,
c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megel őzésében és a kialakult

veszélyhelyzet elhárításában történ ő segítségnyújtást,
d)szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés

segítését.

(4) Személyi gondozás keretében biztosítani kel l
a) az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását ,
b) a gondozási és ápolási feladatok elvégzését,
c) a (3) bekezdés szerinti feladatokat.

(5) Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozás i
szükségletet. A szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezet ő, ennek
hiányában a jegyző által felkért szakértő végzi el az igénylő gondozás i
szükségletének vizsgálatát. A gondozási szükséglet vizsgálata keretében meg kel l
állapítani azt, hogy az ellátást igényl ő esetében szociális segítés vagy személyi
gondozás indokolt, valamint a napi gondozási szükséglet mértékét . A megállapítot t
gondozási szükségletet a működést engedélyező szerv felülvizsgálhatja és
módosíthatja .
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(6) A házi segítségnyújtást a megállapított napi gondozási szükségletnek
megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani . Ha a gondozás i
szükséglet a napi 4 órát meghaladja, a szolgáltatást igénylőt az intézményvezet ő ,
ennek hiányában a jegyz ő által felkért szakért ő tájékoztatja a bentlakásos
intézményi ellátás igénybevételének lehet őségéről, ebben az esetben a szolgáltatás t
igénylő az intézményi elhelyezés időpontjáig napi 4 órában történő házi
segítségnyújtásra jogosult.

(7)Amennyiben a házi segítségnyújtás során
d)szociális segítés biztosítása esetén személyi gondozási feladatok ellátás a

válik szükségessé, a gondozási szükséglet vizsgálatát ismételten el kell végezni ,
e) szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé, a házi segítségnyújtás t

végző személy kezdeményezi az otthonápolási szolgálat keretében történő
ellátást ."]

Indokolás

A házi segítségnyújtás szabályozásánál folytatódik az a szigorítási hullám, amel y
januárban kezdődött. Akkor rendeleti szinten szigorították a jogosultságot, hogy hán y
ponttól lehet valaki ellátott a gondozási szükségletfelmérés alapján . 11-ről 20 pontra
emelték a küszöböt, valamint újrafogalmazták a gondozók által végezhető feladatok
körét . Az intézkedések bevezetésénél a visszaélésekre hivatkoztak (ez a szociális tárc a
mantrája), mondván a gondozók nem is gondozói tevékenységet végeznek, és nem i s
azokat látják el, akiket kéne. Akkor is jeleztük, hogy felháborítónak tartjuk .azokat a
kijelentéseket, amelyeket Czibere Károly szociális ügyekért felel ős államtitkár tett
mindezzel kapcsolatban.
A mostani módosításoknál is megjelennek ezek a szokásos érvek: „ az igénylő
szükséglete alapján célzottabb szolgáltatásnyújtásra kerüljön sor, és az állami
szerepvállalás erősödjön a nagyobb ellátási szükséglettel rendelkező személyek
irányában. ”

A mostani módosítás is azt mutatja, hogy tovább folytatja a szaktárca a házi gondozók
lejáratását. Emlékezetes, hogy korábban az államtitkár azt mondta pl . lottófeladással és
nyúlketrec takarítással töltötték idejüket a gondozók. Némileg ezt erősíti az, hogy a
jövőben szétválasztják a gondozói tevékenységet illetve kétszint ű lesz. Az, hogy a
szociális segítésnek nevezik a takarítási és a bevásárlási feladatokat – mintha csak ezt
csinálták volna eddig a gondozók és mintha ezen feladatok elvégzése határozottan
elválasztható lenne attól a szociális munkától, amit ezzel együtt folytatnak– szintén a
szociális dolgozók lesajnálását mutatja .

Az pedig, hogy az indoklás szerint mindezen feladatokat „laikusok” is végezhetik a
jövőben, sajnos az államtitkár hozzáállásából kiindulva inkább tekinthet ő a szakma
lejáratásának, mint sem átgondolt reformnak. Az is elképzelhető , hogy a kormány egyi k
célja ezzel az, hogy képzetleneket is bevonhassanak az ellátásnyújtásba, akiknek mé g
kevesebb bért kell majd fizetni . Ezzel is a hatékonyságot fokozva .
Mindenesetre érdekes, hogy kifejezetten nem szakembereket akar beengedi az
alapellátásba az a tárca, amelyiknek az államtitkára azt mondta, hogy „ebben az
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ágazatban nagyon sokan dolgoznak, akiket emberek közelébe sem lenne szabad engedni ,

nemhogy szociális munkára. Ez a következménye annak, amikor egy szakmát hosszú

távon leértékelnek. "

Ugyanakkor a januári módosítások révén csak az az ellátott lehet jogosult az ellátásra ,
aki 20 pont gondozási szükséglettel rendelkezik . Feltehetően azonban az új jogosultak
nem csak bevásárlást és takarítást igényelnek, hanem számos ápolói feladatot kel l
esetükben a gondozóknak ellátni . Nehéz elképzelni, hogy lenne majd olyan, akine k
„csak” szociális segítséget kell biztosítani . (Ha csak nem úgy képzelik mindezt el, hog y
lesz egy szakképzett gondozó és közben lesz egy másik ember, aki csak bevásáro l
időnként . )

Természetesen helye van annak a vitának, hogy mely feladatokat kiknek és milye n
képesítéssel lehessen ellátni és, hogy mi áll a gondozottak érdekében . De most ismét
egy vita nélkül eldöntött intézkedés van el őttünk, amelyről jelen körülmények között
nem látszik, hogy miként fog működni .

Nem értjük mi a kormány valódi célja, ha csak nem így képzelik bevezetni a
differenciált szükségletekhez adott differenciált normatívát . De akkor megint nem az
lesz, hogy a több feladatot igényl ő szolgáltatások kapnak az eddigiekhez képest töb b
támogatást, hanem a kormány által kevesebb feladatot igényl ő ellátások fognak
kevesebb pénzt kapni . Ezért is gyanús, amikor egy szociális el őterjesztés indoklása a
hatékonyságról értekezik .

Mindezek miatt nem tartjuk indokoltnak most és ilyen formában bevezetni ezt a z
intézkedést .

Budapest, 2015 . június 10 .

')- -u.Q)14
Bangó

	

rbély Ildikó

országgyű lési képviselő
(MSZP)

Korózs Lajos

országgyű lési képviselő
(MSZP)
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