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Határozati javaslat címe: Az otthoni ápolást végző személyek és a betegek fokozott támogatása 
érdekében szükséges intézkedésekről 

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 28. §-ának (4) bekezdése alapján „az otthoni
ápolást  végző  személyek  és  a  betegek  fokozott  támogatása  érdekében  szükséges
intézkedésekről” címmel a mellékelt határozati javaslatot kívánom benyújtani. 



...../2020. (.....) OGY határozat 

az otthoni ápolást végző személyek és a betegek fokozott támogatása érdekében szükséges
intézkedésekről

Az Országgyűlés, felismerve, hogy
- a koronavírus-járvány miatt a kórházból hazaküldött betegek ellátása súlyos terheket ró a magyar
családokra,
- a hozzátartozók otthoni ápolását végző személyek díjazása a minimálbért sem éri el,
- a közgyógyellátás keretösszegei az elmúlt években jelentősen veszítettek reálértékükből,
ezért a betegek és az ápolásukat végző hozzátartozóik védelme érdekében, a következő határozatot
hozza:

1. Az Országgyűlés felszólítja a Kormányt, hogy

a) terjessze ki az ápolási díjra jogosultak körét a kórházi ellátásból hazaküldött betegek ápolását,
gondozását végző személyekkel, ameddig a kötelező kórházi ellátást nem biztosítják;

b)  tegye  lehetővé,  hogy  az  a)  pontban  érintett  betegek  alanyi  jogon  jogosultak  legyenek  a
közgyógyellátás igénybevételére;

c) az ápolási díj alapösszegét emelje a mindenkori minimálbér szintjére;

d) a közgyógyellátás keretösszegeit duplázza meg és biztosítson minden jogosult számára legalább
egyszeri 20 ezer forintos rendkívüli keretet;

e) a betegek ellátása érdekében tegye könnyebbé a gyógyszerek és a gyógyászati segédeszközök
beszerzését, felírását is a kiváltás mellett.

2. Az Országgyűlés felszólítja a Kormányt, hogy haladéktalanul dolgozza ki az 1. pontban foglalt
intézkedésekhez szükséges jogszabálymódosításokat, és biztosítsa azok pénzügyi fedezetét.

3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás

A kormány több tízezer embert, családot kényszerített arra, hogy a kórházi ellátásból kiszoruló
betegeket otthoni körülmények között laikusok lássanak el. A koronavírus-járványra hivatkozva
hazaküldött betegek ezreinek az ápolása olyan anyagi és lelki terhet jelent a családoknak, amihez
valamilyen kompenzációt adnia kell az államnak.

Részletes indokolás

1-3. 

Mindezek miatt az alábbi intézkedések megtételét várjuk a kormánytól:

a) terjessze ki az ápolási díjra jogosultak körét a kórházi ellátásból hazaküldött betegek ápolását,
gondozását végző személyekkel, ameddig a kötelező kórházi ellátást nem biztosítják;

b) tegye lehetővé, hogy az előző pontban érintett betegek alanyi jogon jogosultak legyenek a
közgyógyellátás igénybevételére;

c) az ápolási díj alapösszegét emelje a mindenkori minimálbér szintjére;

d)  a  közgyógyellátás  keretösszegeit  duplázza  meg  és  biztosítson  minden  jogosult  számára
legalább egyszeri 20 ezer forintos rendkívüli keretet;

e) a betegek ellátása érdekében tegye könnyebbé a gyógyszerek és a gyógyászati segédeszközök
beszerzését, felírását is a kiváltás mellett.

A járványhelyzettől  függetlenül  is  halaszthatatlannak tartjuk az  ápolási  díj  emelését,  aminek
alapösszege  ma  alig  haladja  meg  a  39  ezer  forintot.  A Magyar  Szocialista  Párt  már  régóta
javasolja,  amit az érintettek is szeretnének, hogy az ápolási díj  összege érje el a mindenkori
minimálbér szintjét.

A közgyógyellátás havi rendszeres összegét és az éves eseti keret összegét utoljára a szocialista
kormány emelte 2006-ban, azóta az előbbi havonta 12 ezer, utóbbi évente 6 ezer forint. Talán
vitán felül áll, hogy 14 év után halaszthatatlanná vált ezek emelése, legalább azok megduplázása.

A rendkívüli  helyzet  rendkívüli  költségeket  jelent  mindenki  számára.  A koronavírus-járvány
többletterheket ró az érintettekre, hiszen a súlyos betegséggel küzdők számára kiemelten fontos,
hogy megfelelő és elégséges védőfelszereléssel rendelkezzenek (maszk, kesztyű, fertőtlenítőszer
stb.), nem beszélve a hirtelen hazaküldött betegek számára szükséges eszközök beszerzéséről.
Ezért legalább egyszeri 20 ezer forintos támogatást kell biztosítani a jogosultaknak.
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Fontos,  hogy  a  kormány  tovább  könnyítse  a  betegek  számára  szükséges  gyógyszerek  és
gyógyászati segédeszközök beszerzését, felírását, hogy bürokratikus akadályok ne nehezítsék az
ellátásukat. Az MSZP e-receptek kiadására vonatkozó javaslatát, miszerint már bárki kiválthatja
a beteg gyógyszereit, a kormány szerencsére már végrehajtotta.

Azt elfogadhatatlannak tartjuk, hogy ebben a rendkívüli helyzetben a kormány a családoktól, a
helyi  közösségektől,  lényegében  az  önkormányzatoktól  várja  el,  hogy  a  kormány  által
ellátásuktól megfosztott embereket saját erejükből gondozzák, ápolják. Mindezek miatt is úgy
véljük,  hogy kötelessége az államnak,  hogy legalább anyagilag támogassa a  betegeket  és az
ápolásukat végző hozzátartozóikat.
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