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Köszönjük tájékoztató levelét, az elmúlt hónapokban az általunk indított kampány tette
láthatóvá sok millió ember számára az otthonápolók által végzett munka nehézségeit, a
jelenlegi körülmények tarthatatlanságát, mégis csak a hírekből értesülünk arról, hogy a
kormány konzultál az érintett szervezetekkel. A tervezett reformokról mi, érintettek továbbra
sem tudunk semmit, így csak ismételni tudjuk követeléseinket: azonnali 50 ezer forintos
emelést kérünk az otthonápolóknak. Nincs már mire várni, amíg azok, akik a
legkeményebb munkát végzik (az állam helyett) nem tudják, hogy a hideg idő beköszöntével,
miből fogják fizetni a fűtésüket.
Sokat hangoztatják: az elmúlt években a kormány elkezdte törleszteni a mindenkori
kormányok adósságát az ápolási díj összegének többszöri emelésével, mindazonáltal ez a havi
maximum kétezer forint érdemi változást nem hozott az érintett családok életében, továbbra is
megalázó összegű segély jár ezért a kőkemény munkáért. A már hosszú ideje húzódó ügy
megoldása nem várathat magára tovább: a sérült gyermekeket nevelő családok többsége
szegénységben és társadalmi kirekesztettségben él a juttatás alacsony szintje miatt,
hiszen az igényelhető nettó 29 340, 44 010 vagy a legmagasabb kategóriában is csupán
52 812 forint gyakran az alap szükségletek kielégítésére sem elegendő. Az Önök 2015-16
évi tanulmánya is kimondja:
„Az ápolási díjban részesülők harmada jövedelmi szegénységben él, kétharmaduk deprivált,
csaknem felük anyagilag súlyosan deprivált.”1
Az ápolás díj emelésének szükségességét igazolja az is, hogy az intézményi ellátás költségei
jóval meghaladják az otthonápolás költségeit (lásd 1. táblázat) és a jelenlegi intézményi
ellátás szintje az elfogadható szintet nem éri el.2 Továbbá a Magyarország által is ratifikált
ENSZ Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény szerint elengedhetetlen a
fogyatékos személyek szegénységének felszámolásához az állami támogatás, ideértve a
pénzbeli juttatást is.3
Adminisztratív aggályok és kérdések nem jelenthetnek akadályt a foglalkoztatási
jogviszony kialakítására, jelenleg mi is dolgozunk egy szakértői csoporttal a törvényjavaslat
kidolgozásán. Magyarországon a nevelőszülők foglalkoztatására vonatkozó törvény is alapot
ad az otthonápolás foglalkoztatási jogviszonyként való elismeréséhez szükséges jogszabályok
megalkotására – egy megoldás, melyet korábban már a jelenlegi kormánypárt is többször
1

Az alanyi jogú ápolási díj rendszere és az ellátotti kör Magyarországon,48. old.
http://old.tarki.hu/hu/news/2016/kitekint/szocpol/20160823_szocpol_monitoring_3_tatrai.pdf Letöltve: 2018.
október 4.)
2
3

https://indavideo.hu/video/Itthon_a_csend

2007. évi XCII. törvény, 28.cikk. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700092.tv (Letöltve: 2018. október 4.), ENSZ
Egyezmény: http://dolgoz6ok.kezenfogva.hu/sites/default/files/tudastar/ensz_egyezmeny_jegyzokonyv_hun_071219.pdf

javasolt. A tényleges reformok, amelyekkel elismerik, hogy az otthonápolók munkát
végeznek és megszüntetik kiszolgáltatottságukat, elképzelhetetlenek a foglalkoztatási
jogviszony bevezetése nélkül.
A júliusi egyeztető találkozón szervezeteink képviselői nem kaptak kielégítő választ
kérdéseikre, és az otthonápolók helyzetének elismerésére vonatkozó konkrét javaslat sem
került bemutatásra. Petíciónkat online több mint 42 ezer ember, papír alapon pedig 5 000
ember írta alá és a kezdeményezéshez több mint 40 szervezet csatlakozott. A Pulzus
közvéleménykutató mérése szerint az otthonápolás méltó elismerését a társadalom 94%
támogatja. Tagjainkon, támogatóinkon, partnereinken és az érintett szülőkön keresztül minden
fogyatékossági típust képviselünk, az érintettek és családjaik álláspontja megjelenik
elvárásainkban. Ezzel a tudással, támogatottsággal és felhatalmazással ott a helyünk a
tárgyalóasztalnál, amikor az általunk képviseltek ezreinek sorsáról egyeztetnek.
Emberek tízezrei végzik hosszú évek óta ezt a 24 órás szolgálatot, melyért sem anyagi, sem
társadalmi megbecsülést nem kapnak. Az EMMI-nek, vezetőjének és Önnek, mint a területért
felelős államtitkárnak – akik értünk, társainkért, valamint gyermekeinkért is dolgoznak –
kötelességük változtatni ezen a méltatlan bánásmódon és tenni azért, hogy az otthonápolást
végző szülők és gyermekeik is megkapják a támogatást ahhoz, hogy legalább az alap dolgok
(mint az élelem) megvásárlása ne jelenthessen akadályt.
Mielőbbi válaszukat várva, köszönettel:
A 42 szervezet, 47 000 aláíró, az aHang kampányplatform, a Csak Együtt Van Esély (Cseve)
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1. táblázat: A lakhatási formák egy főre jutó átlagos ellátási költségei (Ft/fő/hó)
Lakóotthon
Magánháztartás
77 433
Lakhatás költsége
64 271
Gondozás-segítés bérköltsége /
Gondozás miatt kieső jövedelem
72 822
35 333-60 968
Gyógyszerek
511
2 974
Intézményvezetés bérköltsége
24 160
0
Adminisztarív és kisegítő
foglalkoztatottak bérköltsége
5 577
0
Összesen
Intézményi önköltség (az
intézmények közlése alapján)

180 503

102 578 -128 213

203 674
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