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Mérleg jegyében  születtem,  

ezért igyekszem a objektíven mérlegelni    

a pozitivumokat és a negativumokat 



 Az idősek tudásának és tapasztalatának 

hasznosítása megoldandó feladat.  

 Erre program kell: foglalkoztatás, önkéntes 

munka elismerése, családban végzett munka 

értékelése)  

 www.cedrusnet.hu 

 

Mit jelent  ma az aktív idős kor?  



• bizonytalanságot szült azok körében, akik 

korábban járulékot fizettek, dolgoztak, de 

 megváltozott munka képességűek lettek, 

és munkára kötelezettek a felülvizsgálat 

alapján ugyanakkor elvesztették korábbi 

jogosultságukat. 

 Társadalombiztosítási és jóléti 

szolgáltatások összesen csökkentek.  

 72 milliárd mínusz a szociális 

támogatások a területén.  

 

 

Rokkant nyugdíjak átalakitása  



 Az aktív korúak ellátásának megállapítása 

a járási hivatalok hatáskörébe került.  

 Az aktív korúak ellátásával kapcsolatban 

kétféle ellátástípus állapítható meg. 

 Foglalkozást helyettesítő támogatás, 

másrészt az egészségkárosodási  

támogatás (ez egy új ellátás, a korábban 

rendszeres szociális segélyre jogosultak 

egy része erre válik jogosulttá).  

Szigorodó feltételek 



 A pénzbeli és természetbeni szociális 

ellátások rendszere 2015. évben 

jelentősen átalakult. A kapcsolódó fő 

szabályozási elemek már március 1-jével 

életbe léptek. 

 Ezen belül az állam és az 

önkormányzatok segélyezéssel 

kapcsolatos feladatai egyértelműen 

elválnak egymástól.  



 a rendszeres szociális segély, 

 a lakásfenntartási támogatás,  

 az adósságkezelési szolgáltatás,  

 a méltányossági közgyógyellátás,  

 a méltányossági ápolási díj,  

 az önkormányzati segély 

 

Segélyezés átalakításával 

megszűnt 



 A szociális támogatásoknak ennek 

megfelelően két formája lett: a járásoknál az 

úgynevezett jövedelemkompenzáló, míg az 

önkormányzatoknál kiadáskompenzáló 

támogatások igényelhetők.  

 A jövedelemkompenzáló támogatásokat 

márciustól teljes egészében a központi 

költségvetésből finanszírozzák, az 

önkormányzatoknak ebben nem lett 

szerepük. A jogosultságot ezekhez a 

támogatásokhoz a járási hatóságok állapítják 

meg, országosan egységes elvek alapján. 



 Az újonnan a járási hivatalokhoz kerülő 
ellátáson túl továbbra is a járási hivatalok 
hatáskörébe tartoznak az alábbi 
ügykörök:  

 alanyi ápolási díj,  

 időskorúak járadéka,  

 közgyógyellátás,  

 egészségügyi szolgáltatásra való 
jogosultság. 

 Az ellátások iránti kérelmeket a kérelmező 
lakcíme szerint illetékes járási hivatal 
ügyfélszolgálatain, illetve a 
kormányablakoknál lehet benyújtani. 
 

 

 

 

 



 Az önkormányzatoktól kérhető 

kiadáskompenzáló támogatások 

elnevezése márciustól egységesen 

„települési támogatás” lett, ebbe tartoznak  

bele a korábbi átmeneti, családi krízis-, 

lakásfenntartási vagy más címen kifizetett 

segélyek. 



 A települések maguk dönthetik el, melyik 

segélyt milyen összegben határozzák 

meg. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy a 

településeken – a fővárosban pedig a 

kerületekben – március 1-jétől eltérő lett 

az egyes segélyek összege.  

Egyenlőtlenséget okoz 



 szűkebb kört lehet csak támogatni, 

 különösen ott, ahol az önkormányzatnak 

nincs bevonható forrása.  

 sem szakmai, sem forrás háttere nincs meg 

ennek a rendszernek 

 politikai szinten megosztotta a  településeket 

a szolgáltatás minősége szempontjából. 

 A társadalombiztosítási és jóléti 

szolgáltatásokra szánt kiadások mértéke a 

GDP arányában csökkent. 

Segélyezés rendszere 

bürokratikusabb és bonyolultabb lett 



 

 A szociális témák a közvélemény előtt nem 
ismertek és elemzettek, a lakosság 
szemléletében. 

 http://www.parlament.hu/documents/10181/
303867/2015_34_idosellatas_mod/4145191
1-9b1f-46fe-807d-28342c62e45e  

 Társadalombiztosítási és jóléti 

szolgáltatások összesen csökkentek.  

 72 milliárd mínusz a szociális támogatások 

a területén.  
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 2015. január 17.-én életbe lépett 

rendeletmódosításban elkülönítésre került a 

szociális segítés és a személyi gondozás, 

mely egyértelműsíti a tevékenységek körét. 

A napi gyakorlatban az eltelt időben 

felmerültek kérdések bizonyos 

tevékenységekre vonatkoznak.  

 A gondozás pozitívuma, hogy a 80 év feletti 

szolgáltatást kérők esetében nem kell 

gondozási szükségletet mérni.  

 

Házigondozás 



 A többi ellátott szükségletfelmérésével 

kapcsolatosan azonban számos kérdés adódik.  

 A szolgáltatás elemei, a tevékenységek, 

résztevékenységek felsorolása nincs 

összhangban a szolgáltatás keretében 

nyújtható tevékenységekkel és 

résztevékenységekkel!!  

 Kimaradt azonban a lakásában élő ember, 

akinek személyes szükségletei jelentősen 

eltérnek az idősek otthonaiban 24 órás 

ellátásban részesülők szükségleteitől. Nem 

került be a mérendők közé az a szükséglet, melyre 

a feladatsor a szociális segítés tevékenységek alatt 

került felsorolásra.  

 



 Bevezetik a belépési hozzájárulás 
lehetőségét a bentlakásos otthonokban. 

 Egyházi intézmények jelentős szerephez 
jutottak.  

 Módosulnak az intézményi jogviszony 
megszűnésének szabályai. Ha a 
tartozás a kéthavi személyi térítési 
összegét meghaladja, intézményi 
jogviszonya megszüntethető! 

 A szakmai tudás háttérbe került, az 
alkalmazás az alacsony képzettség 
irányába tolódott el 

Bentlakásos intézmények 



 A  szakmai színvonal csökkenése a 

források szűkülése miatt, egészen 

kétségbeejtő, hasonló az 

egészségügyhöz. Minőségi 

követelmények szinte megszűntek  

 Az idősek gondozását  ellátók 

bérhelyzete tarthatatlan, a legrosszabbul 

fizetett réteg .  

 



Köszönöm a figyelmet! 


