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Nyitrai Imre szociálpolitikáért felelős helyettes államtitkár, az ülés elnöke köszöntötte a résztvevőket 

és ismertette a napirendet. Megkérdezte, hogy az „Egyebek” napirendi pontba van-e témajavaslat? 

Dr. Miletics Marcell a hajléktalanellátó intézmények rovarirtásával kapcsolatban jelezte, hogy az 

intézmények anyagi lehetőségeit meghaladja ez a küzdelem, ezért kormányzati segítséget kértek. Ezen 

kívül jelezte, hogy egy ötletjavaslata is van a rovarirtással kapcsolatban. 

Nyitrai Imre egyetértett a téma „Egyebek” napirendi pontban történő tárgyalásával. A napirend 

elfogadása után bemutatta Dr. Andráczi-Tóth Veronikát, az EMMI Szociális és Gyermekjóléti 

Főosztályának vezetőjét, az első napirendi pont előterjesztőjét.  

1. napirend: A Vörös Kód eljárásrend ismertetése 

Nyitrai Imre a téma felvezetéseként elmondta, hogy 2017. szeptember 7-8-án megrendezésre került a 

hajléktalanügy szokásos éves és egyben legfontosabb találkozója, a Hajléktalan-ellátás Országos 

Konferenciája, ahol a szakma megismerhette a vörös kód eljárásrend tervezetét. 

Dr. Andráczi-Tóth Veronika főosztályvezető asszony elmondta, hogy a vörös kód bevezetését az 

elmúlt évek téli időszakának tapasztalatai indokolták. Az intézkedés a 2017. évi XCV. törvény alapján 

bekerült a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvénybe. A vörös kód 

intézkedést az Szt. 65/E § (3) bekezdése részletezi. Az a cél, hogy már az idei téli krízisidőszakra 

elkészüljön, megjelenjen és alkalmazásra is kerüljön a vörös kód eljárásrendje. Ennek érdekében már 

kidolgozásra került a tervezet. A Hajléktalanokért Közalapítvány (a továbbiakban: HKA), a 

Hajléktalanügyi és Lakhatási Szakmai Kollégium több körben tárgyalta, valamint az Idősügyi, a 

Fogyatékosságügyi és a Pszichiátriai Szakmai Kollégium is látta már a tervezetet. A szakmai 

kollégiumok észrevételei átvezetésre kerültek. Így a szakmával széles körben egyeztetett végső verziót 

terjesztenek be jóváhagyásra. Az eljárásrend várhatóan két héten belül meg fog jelenni és az interneten 

elérhető lesz. 

A vörös kód intézkedés lényege, hogy krízishelyzetben, kritikus időjárási helyzetben a szociál- és 

nyugdíjpolitikáért felelős miniszter speciális figyelmeztetést ad ki. Felhívja az ellátórendszer figyelmét 



arra, hogy a legfontosabb feladat az élet védelme és ennek érdekében nem csak a hajléktalanellátó 

intézményeknek, hanem a többi bentlakásos intézménynek is lesz feladata. Dr. Andráczi-Tóth 

Veronika hangsúlyozta, hogy nem meglévő, üres férőhelyekre, ellátotti jogviszony létesítése mellett 

kerülnek be az utcáról hajléktalan emberek, hanem mindentől függetlenül. Független az ellátási 

területtől, a férőhelyszámtól, az üres férőhelyek számától és független attól, hogy milyen típusú 

intézményről van szó. Az intézmények mentesülnek a hajléktalan emberekkel ellátotti jogviszony 

létesítése, és az erre vonatkozó teljes dokumentáció kitöltésének kötelezettsége alól. Amennyiben 

előfordulnak olyan esetek, hogy a hajléktalanellátó intézményrendszer telítettség miatt már nem tudja, 

vagy az adott területen nincs olyan intézmény, amely tud hajléktalan személyeket fogadni, akkor 

szélsőséges időjárási helyzetben, a többi intézményben is elhelyezésre kerülhessenek a rászorulók. A 

szabályozásba garancia is került, a legfontosabb, hogy az utcáról bemenni nem lehet, kizárólag a 

diszpécserszolgálaton keresztül lehet a hajléktalannak eljutnia nem hajléktalanellátó intézménybe. A 

nyújtandó ellátás csupán az élet és a testi épség megóvása érdekében szükséges mértékű szolgáltatás, 

például egy matrac biztosítása az épület egy olyan részében – akár raktárhelyiségben –, ahol a többi 

ellátottal nem érintkezik a hajléktalan személy. Ez az elhelyezés kizárólag a vörös kód riasztás idejére 

vonatkozik. Amint a riasztás visszavonásra kerül, az intézményeknek ezen ellátásra vonatkozó 

kötelezettsége megszűnik. Amennyiben nagy meleg miatt kerül sor a riasztás kiadására, a cél a 

kiszáradást megelőző folyadékpótlás, és a megfelelően árnyékolt, hűvös helyiségben történő 

elhelyezés. Az eljárásrend arra irányul, hogy amikor a vörös kód kiadásra kerül, egyértelmű legyen, 

hogy pontosan kinek mi a feladata, hogyan készül fel és hogyan végzi a segítségnyújtást. A 

felkészülés időszakában a nem hajléktalanellátó intézmények, az átmeneti szállások, a hajléktalanok 

rehabilitációs intézményei és a hajléktalanok otthonai vezetőinek feladata lesz az intézményen belül 

felmérni a tárgyi és infrastrukturális lehetőségeket és kijelölni azt a helyiséget, ahol ilyen krízishelyzet 

esetén el tud szállásolni hajléktalan személyeket. A felmérésnek arra is kell irányulnia, hogy az 

intézmény hány embert tud fogadni. A felmérés eredményét az intézményvezetőknek minden évben 

május 15-ig, illetve október 15-ig jelezniük kell a diszpécserszolgálatnak. Ki kell jelölni minden 

intézményben egy kapcsolattartót, akivel a diszpécserszolgálat fel tudja venni a kapcsolatot, az adatok 

egyeztetése, vagy a későbbi elhelyezések folyamán. Az intézményvezető feladata lesz az intézmény 

ellátottainak és munkatársainak tájékoztatása a vörös kód bevezetéséről. A regionális 

diszpécserszolgálatok fogják nyilvántartani az intézmények adatait, melyik intézmény, milyen címen, 

milyen típusú szolgáltatást nyújt és hány ember ellátását tudja vállalni. Ha valaki nem teszi meg 

határidőre az adatszolgáltatási kötelezettségét, akkor a regionális diszpécserszolgálatok feladata lesz az 

adott intézménnyel a kapcsolatot felvenni és a figyelmét felhívni az adatszolgáltatás kötelezettségére. 

Ha ez után sem történik meg az adatok szolgáltatása, akkor a diszpécserszolgálat az Államtitkárságnak 

jelzi a kötelezettség elmaradását. A vörös kódot a mindenkori szociális ügyekért felelős államtitkár 

fogja kiadni, az Országos Meteorológiai Szolgálat (a továbbiakban: OMSZ) veszélyjelző rendszerének 

figyelembevételével. Ezt teheti országos szinten, illetve egy-egy megyére vagy régióra vonatkozóan. 

A kiadás és a visszavonás közzétételre kerül a kormany.hu, a szocialisportal.hu, a diszpecserportal.hu 

honlapokon, illetve a KENYSZI-ben megadott kapcsolattartó e-mail-eken is. 

A vörös kód ideje alatt az utcai szociális munkát végző szolgáltatók jelezni fogják, ha hajléktalan 

embert találnak az utcán. Az elmúlt télen nagy számban voltak olyan esetek, amikor nem közterületen 

hajléktalan ember elhelyezéséről, hanem fűtetlen lakásban élőkről kellett gondoskodni. Ezeket a 

problémákat az önkormányzatok sok esetben meg tudták oldani. Az utcai szociális munkások jelzik a 

diszpécserszolgálatnak, az elhelyezésre váró ember nevét és azt, hogy be tud-e ő maga menni vagy be 

tudják-e őt szállítani. A diszpécserszolgálatnak egy sorrendet kell követnie, hogy mely intézménnyel 

veszi fel a kapcsolatot. Elsőként az éjjeli menedékhelyeket vagy a nappali melegedők 

krízisférőhelyeit, illetve a 24 órás EÜ Centrumokat fogja megkeresni az elhelyezés érdekében. Ezek 

után következnek a hajléktalanok átmeneti szállása, majd a hajléktalanok rehabilitációs intézményei, 



illetve a hajléktalanok otthona. Amennyiben a hajléktalan ellátásért felelős intézmények már nem 

tudják megoldani a problémát, akkor kerül sor az egyéb szociális bentlakásos intézmények 

igénybevételére. A diszpécserszolgálat megadja a nevet, az érkezés várható időpontját, illetve azt, 

hogy hogyan fog a hajléktalan az adott intézménybe érkezni. A diszpécserszolgálat szükség szerint 

segítséget nyújt az intézményeknek a hajléktalanok ellátásával kapcsolatos kérdésekben. A fogadó 

intézmény visszajelez a diszpécserszolgálatnak, amikor megérkezik az ellátást igénylő hajléktalan. Az 

intézményeknek az a feladata, hogy az életet és a testi épséget megőrzendő ellátást biztosítsa. Minden 

intézmény eldöntheti, hogy ezen felül milyen szolgáltatást tud még felkínálni és ezt hogyan szervezi 

meg. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján vörös kód riasztás esetén is nagyon kis számban fognak 

előfordulni olyan esetek, amikor nem hajléktalan ellátó intézményeknek kell valakit befogadni az 

utcáról. A diszpécserszolgálatok feladata lesz ezeket az eseteket nyilvántartani, illetve minden reggel 

jelentést kell tenniük a HKA-nak az előforduló esetekről, a HKA minden nap délig adja meg az 

Államtitkárság részére az adatokat. Ha a riasztás visszavonásra kerül, a diszpécserszolgálat szükség 

esetén segíti a hajléktalan személyek más intézményben történő elhelyezését. 

Nyitrai Imre megjegyezte, hogy a hajléktalanellátó-rendszer mindig helyt tud állni. Olyan helyzet 

nem alakult ki az országban, hogy a hajléktalanellátó-rendszer bármelyik szereplője miatt került volna 

valaki krízishelyzetbe. De az egyre sokasodó extrém időjárási helyzetek miatt már nem lehet elvárni, 

hogy kizárólag az ellátórendszer viselje ezt a felelősséget. Egyelőre a szakma többi oldaláról is pozitív 

a visszajelzés a vörös kóddal kapcsolatosan. 

Dr. Varga Csaba az Egészségügyi Szakmai Kollégium OSTHK Tagozata képviseletében 

megkérdezte, hogy a prehospitális ellátórendszert, a mentőszolgálatot, a sürgősségi osztályokat, illetve 

általában a kórházakat mennyire érinti a vörös kód riasztás. Elmondta, hogy a tapasztalatuk az, hogy 

ha találnak egy kihűlt embert, akkor riasztásra kerül valamelyik prehospitális rendszer és a sürgősségi 

osztályra kerülnek ezek az emberek. Megkérdezte, hogy a Kihűléses Halálesetek Munkacsoport ülésén 

egy másik protokollról volt szó, ezek mennyire vannak összhangban egymással. 

Nyitrai Imre elmondta, hogy a Kihűléses Halálesetek Munkacsoport célja elsősorban a kihűléses 

halálesetek számának csökkentése. Ehhez szükséges a kihűléses esetek meghatározása, illetve 

nyilvántartási rendszer létrehozása. Így a vörös kód eljárással direkt összefüggése nincs annak a 

munkacsoportnak, közvetett összefüggés van a két folyamat között. 

Dr. Andráczi-Tóth Veronika kiegészítette az elhangzottakat azzal, hogy a Kihűléses Halálesetek 

Munkacsoportnak is készül egy eljárásrend, amellyel kapcsolatban egy megkereséssel fordult az 

EMMI a kórházakhoz, annak érdekében, hogy az otthonukba bocsátott emberekről kapjon jelzést a 

szociális ellátórendszer. Az elmúlt télen egy olyan eset volt, hogy hajléktalan személy a sürgősségi 

ellátást követően az éjszaka folyamán megfagyott. A készülő eljárásrend célja, hogy a kórházak 24 

órás kapcsolatban legyenek a család- és gyermekjóléti központok készenléti ügyeletével. A két 

eljárásrend összhangban van egymással. Dr. Andráczi-Tóth Veronika a vörös kód eljárásrend 

egészségügyi vonatkozásával kapcsolatban elmondta, hogy ha az utcai szociális munkás hajléktalan 

személyt talál, akkor először megpróbálja elhelyezni a hajléktalanellátó-rendszerben. Ha az illető már 

kihűléses állapotban van, akkor az egészségügyi ellátórendszer szerepe változatlan. 

Dr. Varga Csaba elmondta, hogy sok esetben kihűlés nélkül kerülnek az emberek az egészségügyi 

rendszerbe. A mentőszolgálatnak és a kórházi sürgősségi osztályoknak nem biztos, hogy van elég 

kapacitása ezeket az embereket elhelyezni. 

Polacsek Györgyi a Magyar Vöröskereszt képviseletében megkérdezte, hogy mi a minimális ellátás 

meghatározása, amelyet a nem hajléktalan ellátók részéről biztosítani kell. Például hány fokos 



helyiségben kell elhelyezni a bekerülő személyeket? Fennáll a veszélye annak, hogy a bekerülő esetleg 

élősködőket, betegséget hordoz. Javasolta, hogy a diszpécserszolgálat hívja fel a nem hajléktalan 

ellátók figyelmét arra, hogy mire szükséges odafigyelni.  

Elmondott egy esetet, amelyben egy 17 éves, nem tanuló fiatalember fürdési lehetőséget keresett. 

Nappali melegedőbe hivatalosan nem irányíthatták, mert nem volt még 18 éves. De a gyermekvédelem 

sem fogadta be, mert nem tanuló. 

Wallerné Fekete Judit a Magyar Vöröskereszt képviseletében megjegyezte, hogy az utcai szociális 

munkások nem találják meg a fűtetlen lakásban élőket. Ők hogyan kerülnek a diszpécserszolgálat 

látókörébe? 

Dr. Sáhó Eszter, az FM, Környezetügyért, Agrárfejlesztésért és Hungarikumokért Felelős 

Államtitkárságának titkárságvezetője az OMSZ felügyeleti szervének képviselőjeként megkérdezte, 

hogy a riasztás elrendelésének eljárásrendje mi lesz? Megkérdezte még, hogy a diszpécserszolgálat 

működése akkor indul be, amikor az OMSZ három nappal korábban jelzi, hogy a kritikus értéket el 

fogja érni a hőmérséklet, vagy aznap, amikor a vörös kód riasztás kiadásra kerül. 

Dr. Csikós Tímea az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala képviseletében üdvözölte az eljárásrendet, 

az AJBH krízisidőszaki vizsgálatai alapján az eljárásrend egy impresszív és előremutató intézkedés. 

Megjegyezte, hogy a diszpécserszolgálatra nagy feladat hárul az eljárás működtetésében. Fel vannak 

erre készítve kapacitásban, infrastruktúrában? 

Nyitrai Imre a 17 éves fiatalember esetével kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a gyermekvédelem 

hibázott, amikor a 18 év alatti gyermeket nem fogadta. Minimum a 72 órás krízisellátásba bele kellett 

volna kerülnie.  

Dr. Andráczi-Tóth Veronika elmondta, hogy az itt felmerülő kérdéseket mind a tervezet 

egyeztetésekor, mind a szakmai kollégiumok részéről megkapták. Minden intézmény maga gondolja 

át, hogy melyik az a helyiség, amelyet a közegészségügyi szempontok szerint erre a célra ki tud 

választani. Az élősködők és a fertőzések terjedése ellen a legtöbb intézmény fel tud ajánlani fürdési, 

mosási lehetőséget. A diszpécserszolgálat fog segíteni ezekben az esetekben. Természetesen a 

diszpécserszolgálatnak lehet előre jelezni, ha az adott intézmény speciális ellátási formát nyújt és csak 

nőket vagy csak férfiakat fogad. Megjegyezte, hogy minden egyes, a gyakorlatban felmerülő kérdést 

nem lehet szabályozni, a Főosztály, a HKA és a diszpécserszolgálat is szívesen fogadja a gyakorlatban 

felmerülő kérdéseket. Az élelmezéssel kapcsolatban elmondta, hogy várhatóan tudnak majd 

valamilyen élelmet nyújtani a bentlakásos intézmények, de amennyiben nem, a diszpécsereken 

keresztül az utcai szociális munkásoktól lehet kérni konzervet. 

Nyitrai Imre hangsúlyozta, hogy az életet és testi épséget veszélyeztető helyzet megszüntetése 

érdekében szükséges lépéseket kell megtenni. 

Dr. Andráczi-Tóth Veronika a fűtetlen lakásban élők a falu- és tanyagondnokok vagy a házi 

segítségnyújtók jelzésére tudnak bejutni a rendszerbe. Bár az esetek többségében a kistelepüléseken is 

meg tudják oldani a problémát. 

Nyitrai Imre hozzátette, hogy egy tudatos fejlesztéspolitikának köszönhetően ma több mint 1000 

településre, a legkisebb településekre elérnek a falu- és tanyagondnokok.  

Dr. Andráczi-Tóth Veronika az OMSZ-szal kapcsolatos kérdésre reagálva elmondta, hogy az OMSZ 

előrejelzése alapján adják ki a vörös kódot. Az előre látható esetekben 3 nappal korábban kikerül a 

jelzés. Az elmúlt télen három alkalommal kellett volna kiadni riasztást, ha már lett volna ilyen 



rendelkezés. A felkészülési időszak sokkal előbb kezdődik, a nyári időszakra május 15-e, a téli 

időszakra október 15-e a felkészülési határidő. Ezek után az időpontok után a diszpécserszolgálatok 

birtokában vannak a naprakész, friss információk. Hangsúlyozta, hogy a diszpécserszolgálat és az 

utcai szolgálat egész évben működik, az újdonság az, hogy a vörös kód riasztás alatt a nem 

hajléktalanellátó intézményeknek is van feladatuk, amennyiben olyan krízis áll elő, hogy a 

hajléktalanellátó-rendszer a hajléktalan célcsoportra vonatkozóan nem tudja az igényeket kezelni. 

Nyitrai Imre hozzátette, hogy az OMSZ-nak plusz feladatot nem generál a rendelkezés. 

Dr. Andráczi-Tóth Veronika elmondta, hogy a diszpécserszolgálattal az eljárásrend-tervezet 

készítése során, az elejétől kezdve szorosan együttműködtek, az egész rendszer kialakításában részt 

vettek. Az EMMI közvetlenül és a HKA-n keresztül is tartja a kapcsolatot a szakmai szereplőkkel. Azt 

látni, hogy a diszpécserszolgálatok felkészültek. 

Nyitrai Imre megköszönte az AJBH elismerő szavait. 

Dr. Fekete Réka a BM Rendészeti Koordinációs Főosztályának képviseletében megkérdezte, hogy a 

rendőrség utcai szolgálatot teljesítő állománya, hogyan lesz bevonva ebbe a mechanizmusba, illetve a 

diszpécserközpontok hogyan állnak kapcsolatban a tevékenységirányítási központokkal. 

Dr. Varga Csaba megkérdezte, hogy a pszichiátriai betegek esetében, csak az élet védelme miatt 

bekerülhetnek-e a kórházakba. Ők speciális környezetet igényelnek, az ellátásukhoz nem elegendő egy 

ágy, meg egy kancsó víz. 

Wallerné Fekete Judit megkérdezte, hogy a finanszírozás teljesen az intézményekre hárul-e. 

Zágori Szilvia az EMMI Egészségügyi Ellátási és Közegészségügyi Főosztály képviseletében 

megkérdezte, hogy a 24 órás Egészségügyi Centrumoknak is lesz-e olyan kötelezettségük, hogy 

fenntartsanak erre a célra helyeket, valamint, hogy a kórházaknak is rendelkezésre kell-e állniuk, 

illetve ki fogja ezt finanszírozni. 

Dr. Andráczi-Tóth Veronika válaszában elmondta, hogy a 24 órás Egészségügyi Centrumok 

egészségügyi kormányrendeletben szabályozott, alapellátási szerződéssel működő hajléktalanellátó 

intézmények; éjjeli menedékhelyek vagy átmeneti szállások. Az egészségügyi feladatok ellátására 

kapnak plusz finanszírozást a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől. A 24 órás EÜ Centrumokba 

egészségügyi ellátásra szoruló, fekvőbeteg ellátást nem igénylő hajléktalanok kerülnek. 

Az egészségügyi intézmények nem kapnak feladatot a vörös kód eljárásrendben. 

A finanszírozással kapcsolatos kérdésekre reagálva elmondta, hogy ilyen krízishelyzetben minden 

szociális intézménynek van feladata, felelőssége. Ezt a feladatot vállalni kell, plusz finanszírozás nem 

társul hozzá. 

A diszpécserszolgálattal kapcsolatban elmondta, hogy a gyakorlatban a rendőrség tevékenységirányító 

központjaival és a közterület felügyelettel is szoros kapcsolatban vannak, a vörös kód eljárásrend 

életbelépése nem jelent eltérő elvárásokat a feladat kivitelezésében. 

Dr. Fekete Réka felhívta a figyelmet arra, hogy a rendőrségnek is kapnia kell jelzést a vörös kód 

riasztásról. 

Nyitrai Imre a válaszra reagálva elmondta, hogy a 24/2016 (X. 6.) ORFK utasítás a járőröző 

rendőröknek egyértelmű feladatokat és felelősségeket szab. Ez a szabályozás megteremti az alapokat, 

az EMMI ettől eltérő szabályozást nem tervez. Elmondta, hogy a Nyugati pályaudvarnál megvalósított 

ún. „aluljáró projektben” az ott járőröző rendőrök, a közterület fenntartásért felelős személyek és az 



utcai szociális munkások személyes kapcsolata és szoros együttműködése teremti meg azt, hogy a 

terület élhető legyen. Az EMMI szeretné kibővíteni ezt a projektet a Deák térre, a Blaha Lujza térre és 

a Kálvin térre. Az utcai szociális munkások jelenlétének megerősítése mellett az az elvárás, hogy 

napra készen meglegyen a kapcsolat a segítők között, hogy pontosan tudják, kinek mi a feladata. 

Nyitrai Imre felajánlotta, hogy a rendőr kollégák részére a HKA közreműködésével szívesen tartanak 

ismertetést, felkészítést vagy a vörös kód eljárással kapcsolatos ismeretanyag megküldését, annak 

érdekében, hogy bárki is észleli azt, kapjon segítséget az utcán élő, veszélyeztetett helyzetben lévő 

személy. Nyitrai Imre megjegyezte, hogy a vörös kód eljárásrendszer a diszpécserszolgálatok 

magasabb szintre helyezését jelenti. A diszpécserszolgálatok finanszírozásával kapcsolatosan 

elmondta, hogy a többletfeladathoz, a további foglalkoztatottak béréhez valamilyen kompenzációt 

kapnak majd. 

2. napirend: Egyebek 

Dr. Andráczi-Tóth Veronika a hajléktalanellátó intézmények rovarirtásával kapcsolatosan elmondta, 

hogy a HKA segítségével megpróbálták felmérni azt, hogy jelenleg az intézményeknek milyen 

költségei keletkeznek a rovarirtásról való gondoskodás során. A HKA a megyeszékhelyeket kereste 

meg a témában. A kimutatásból az látszik, hogy 2016. évben az erre fordított összegek 30.000 és 

3.000.000 Ft között vannak. Ez a nagy szórás azt mutatja, hogy a felmérés nem tartalmaz elegendő 

információt, hiszen nem mutatja meg, hogy milyen rovarokat, milyen technikával irtottak. Kérték a 

HKA-t, hogy egy sokkal részletesebb felmérés készüljön, amely kitér a rovarok típusaira, az irtás 

módjára és gyakoriságára, annak érdekében, hogy átfogóbb képet kapjanak. Ez a felmérés folyamatban 

van. Ha elkészül, akkor lehet majd a probléma kezelésén gondolkozni. 

Egyeztettek a témában a Belügyminisztériummal is, ahol az a kérés merült fel a BM részéről, hogy a 

HKA-n keresztül kerüljön felmérésre az, hogy az intézményeknek rendelkezésükre áll-e olyan 

helyiség, ahol BM-es támogatás keretében mosógép, szárítógép, illetve fürdési lehetőség kialakítására 

sor tud kerülni. A BM egy közös projekt keretében ebben tudna segítséget nyújtani. Ez a felmérés már 

elkészült, kimutatható az, hogy az intézményeknek helyiség kialakítására is vagy csak a már 

rendelkezésre álló helyiség felújítására van szükségük. A felmérés továbbításra került a BM részére. 

Előre láthatóan ebben a témában e hónapban egy következő egyeztetésre sor tud kerülni. 

Dr. Miletics Marcell megköszönte, hogy megindult egy országos felmérés a témában. Tájékoztatásul 

elmondta, hogy az intézetükbe járó rovarirtó szakember jelezte, hogy egy EU-s rendelkezés alapján a 

használható vegyszerek sorából kikerült egy igazán jó hatóanyag. A szakember kiegészítő 

intézkedésként javasolta az ágyi poloskák irtására a gőzborotva használatát két rovarirtás között. Dr. 

Miletics Marcell felvetette, hogy akár közfoglalkoztatási programon keresztül lehetne ezt a módszert 

alkalmazni az intézményekben. Egy ilyen gép kb. 300.000 Ft. Ez nem jelentene megoldást, csak 

ártalomcsökkentést, de ez is valamit javítana a helyzeten.  

Nyitrai Imre megköszönte a javaslatot, majd további hozzászólás hiányában lezárta az ülést. 
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