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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján szóbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani. 

A szóbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Kásler Miklós, emberi erőforrások minisztere 

A szóbeli választ igénylő kérdés címe: "Hogyan védi meg a kormány a koronavírus által 
leginkább veszélyeztetetteket, a betegeket és az időseket, a járványtól?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

A ma  már  világjárványnak  minősített  koronavírus-járványnak  legveszélyeztetettebb  csoportja  a
nyugdíjasoké, az áldozatok is döntően az idősek köréből kerülnek ki. A Magyar Szocialista Párt, de
a Nyugdíjas Parlament is több javaslatot tett a Kormánynak, annak érdekében, hogy miként kellene
fokozni itthon az idősek fertőzéssel szembeni védettségét.

Úgy véljük, hogy az államnak, az önkormányzaton keresztül és/vagy közvetlenül, de mindent meg
kell tennie annak érdekében, hogy idős honfitársaink minél nagyobb biztonságban érezzék magukat,
akár  saját  lakásukban  élnek,  akár  egy idősotthonban.  Ehhez  pedig  biztosítani  kell  a  szükséges
pénzügyi forrásokat.

Mivel elsősorban az idősek, krónikus betegek vannak leginkább kitéve a járványnak, ezért minden
olyan  szociális  ellátást  meg kell  erősíteni,  ami  az  időseket,  rokkantak,  fogyatékossággal  élőket
érinti.  Csak  felsorolás-szerűen:  a  házi  gondozásban  részesülők  (több  mint  90  ezer  fő)  a
járványmentes  időszakban  is  segítségre  szorulnak,  most  még  inkább.  A szociális  étkeztetésben
részülők (több mint 180 ezer fő) számára a mindennapi étkezés miatt alapvető az ellátás biztosítása.
A  nappali  ellátásban  részesülőknél  (53  ezer  fő)  még  inkább  felmerül,  hogy  a  potenciálisan
veszélyeztettek akár naponta találkoznak egymással. De, ha kevesebben is vennék igénybe ezeket a
szolgáltatásokat, akkor kérdés, hogy az étkeztetés, ahol ilyen van, miként oldható meg számukra.
Továbbá a mindennapos társas kapcsolatok hiányát is valamiként pótolni kell.

Hasonló okokból  fontos a falu és  tanyagondoki  szolgálatok,  a  támogató szolgálatok valamint  a
családsegítő  szolgálatok  megerősítése  is.  A kormány  milyen  intézkedéseket  tesz  a  szociális



alapszolgáltatások megerősítése érdekében? 

Még súlyosabb lehet a probléma egy idősotthonokban. Több mint 90 ezer fő él ma Magyarországon
valamilyen  átmeneti,  vagy tartós  elhelyezést  nyújtó  szociális  intézményben.  Különösen  fontos,
hogy ezekbe ne jusson be a vírus. Ezért mindent meg kell tenni mind a dolgozók, mind az ottlakók
védelme érdekében is. Sőt úgy látjuk, hogy speciális  veszélyességi pótlékot kellene bevezetni a
veszélyhelyzet idejére, amit minden veszélynek kitett dolgozó megkap. Tehát: mit tesz a kormány
az otthonokban élők, és az ott dolgozók fokozott védelmének érdekében? Miként biztosítja a
kormány  az  idősek,  és  a  velük  dolgozók  számára  a  szükséges  eszközöket  (fertőtlenítők,
maszkok, stb.)?

De sokszázezer veszélyeztetett ember él egyedül saját otthonában, akikre szintén gondolnunk kell.
Mit tesz a kormány az ő megsegítésük érdekében? 

Mindezek  mellett  a  pontos,  tényszerű  tájékoztatás  is  nélkülözhetetlen.  A kormánynak  különös
figyelemmel kell lennie a fogyatékossággal élőkre, pontosabban azokra, akiknek jelnyelven, vagy a
könnyen érthető kommunikáció formájában van szükségük a megfelelő tájékoztatásra.  Mit tesz a
kormány a mindenki számára érthető és elérhető tájékoztatás érdekében?

Közvetve bár, de érinti az időseket is a gyermekfelügyelet kérdése. Fontos lenne, hogy a járvány
idején inkább ne a nagyszülőkre bízzák a gyermekeket a szülők, bár a gyerekek kevésbé betegednek
meg, de a hordozóként hozzájárulhatnak a vírus terjedéséhez. Ezért mindenképpen biztosítani kell a
szülőknek,  hogy  maguk  elláthassák  a  gyermekük  felügyeletét,  és  ehhez  minden  segítséget
megkapjanak a kormánytól. Milyen jogi, anyagi segítséget nyújt a kormány a gyermeket nevelő
szülőknek, akik gyermekük felügyelete miatt kiesnek a munkából?

Tisztelettel várom válaszát!

Budapest, 2020. március 12.

Korózs Lajos

országgyűlési képviselő

(MSZP)
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