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Dr. Beneda Attila, család és népesedéspolitikáért felelős helyettes államtitkár, az ülés elnöke 

köszöntötte a jelenlévőket és ismertette a napirendet. Beszámolt az Idősek Tanácsának 

legutóbbi üléséről, amelyet összekötöttek az Újbudai Önkormányzat által szervezett Idősbarát 

Önkormányzatok Konferenciájával. Az idősek jogainak érvényesülése szempontjából nagyon 

fontos, hogy a jogalkotás folyamatában a szakmai szervezetek mellet a helyi önkormányzatok 

milyen módon illesztik be az idős szervezetek javaslatait, szempontjait, akár a jogalkotás 

eredményeit. Vannak példaértékű önkormányzati elgondolások, komoly akciótervek, 

pályázati lehetőségek arra, hogy az idősek aktivitását meg tudjuk tartani. Kiemelte Újbuda és 

Győr önkormányzatának munkáját. Ha az idősek testi, lelki, szellemi aktivitása megvan, 

akkor a jogtudatosságuk, a jogérvényesítési lehetőségük is szélesebb körben valósulhat meg. 

 

1. napirend: Alzheimer Café 

 

Dr. Beneda Attila felkérte dr. Sütő Terézt, az Idősek Európa Háza Alapítvány elnökét az 

előadás megtartására. 

 

Dr. Sütő Teréz elmondta, hogy a megküldött háttéranyaghoz kiegészítésként szeretné 

nyomatékosabbá tenni azokat a területeket, amelyekben az EMMI közbenjárását kéri. Ez a 

kérdés rendkívül összetett, egészségügyi, szociális és egységes szakmai hozzáállást, 

társadalmi összefogást is igényel, és szükséges az oly régóta vágyott Nemzeti Demencia 

Akcióterv elfogadása. Elmondta, hogy tudomása szerint az akcióterv kidolgozása 

megkezdődött. Szeretné, ha az akciótervben foglalkoznának azokkal a témákkal, amelyek a 



demens betegek hozzátartozói számára adnának valamilyen erőforrást és reményt. Fontosnak 

tarja elrendelni a 60 év felettiek demencia szűrését, jó lenne, ha bekerülne az egészségügyi 

alapellátás körébe. A XV. kerületben már végzik, szakaszosan hívják be a 60 év felettieket. 

Így a már korai időszakban észlelt demencia tünet esetén megfelelő időben tudják a beteget 

szakorvoshoz irányítani és a szükséges gyógyszerezéssel ellátni. Fontos, hogy a súlyos állapot 

minél idősebb korban jelentkezzen, ezzel az ápolás terheit csökkenteni lehetne. Javasolta, 

hogy emelt összegű ápolási díjra legyen jogosult az a hozzátartozó, aki a demens beteg 

ápolását felvállalja, hasonlóan a fogyatékkal élőkhöz. Kiemelte, hogy a demenciáról az 

egészségügyi és szociális szakembereknek, az ügyfelekkel foglalkozó ügyintézőknek, de a 

lakosság minden rétegének többet kellene tudnia, ezért indokolt a képzés, továbbképzés. A 

felvilágosítás minden eszközét fel kell használni és az időskori méltóságot biztosítani e kóros 

megbetegedésben szenvedő egyénnek is. A soproni Alzheimer Café közel 2 éves 

működésével sikerült elérni, hogy az emberek mernek beszélni a demenciáról, az Alzheimer-

kórról. A hozzátartozók ugyanis gyakran úgy érzik, hogy ezt szégyellni kell. A helyi tv, rádió 

és az újságok is rendszeresen tájékoztatást adnak az Alzheimer-korról, és meghívnak 

előadókat is a témában. Az Alzheimer Cafén alkalmanként 80-100 fő vesz részt, ez is azt 

jelzi, hogy mekkora igény van rá és sok a pozitív visszajelzés. A közvetlenül érintett 

hozzátartozók számára kiscsoportos foglalkozásokon önkéntes szakemberek segítenek abban, 

hogy feldolgozzák a 24 órás testi, lelki terhet, amellyel meg kell birkózniuk.  

Dr. Sütő Teréz elmondta, hogy a soproni Alzheimer Café elindításának az az előzménye, 

hogy 2002-ben – amikor még a Városháza Szociális és Egészségügyi Osztályának vezetője 

volt – elkezdték felmérni a 65 év felettiek demencia-érintettségét. Akkor a Sopronban élők 

17%-a, a bentlakásos idősotthonban élők 35%-a bizonyult érintettnek. 10 évvel később, az 

Alapítvány elnökeként önkéntes segítők bevonásával megismételték ezt a vizsgálatot. 

Végeztek összehasonlító vizsgálatot is Mátészalkán, mert kíváncsiak voltak, hogy az ország 

keleti és nyugati felében a szociális és gazdasági körülmények befolyásolják-e a demencia-

érintettséget. Sopronban 28%-ra, a bentlakásos idősotthonban 68%-ra nőtt 10 év alatt az 

érintettek száma. Nagyon súlyos ápolási, gondozási teher hárul tehát az idősotthonokra is, erre 

is figyelmet kellene fordítani. Nagyon sok a várakozó, mert eljön az az idő, amikor a 

hozzátartozók már nem tudják vállalni az ápolást, mert a saját egészségük rovására is megy ez 

a folyamatos ápolási tevékenység. A Mátészalkai összehasonlítás nem igazolta azt, hogy a 

más gazdasági és szociális környezet károsan hatna a demenciára. Ott fiatalabb volt a 

lakosság, ugyanazokat az adatokat kapták, mint a 10 évvel korábbi soproni felmérésben. A 

soproni adatok növekedését az is indokolja, hogy 10 év alatt a 65 év felettiek aránya 27%-kal, 

a 85 év felettiek aránya 47%-kal nőtt. Örvendetes, hogy tovább élünk, de nem mindegy, hogy 

milyen minőségben. Minden ember szeretne élete végéig jó egészségben és ép szellemi 

állapotban élni. 

Elmondta, hogy 2017. október 16-18. között Tudományos Szakmai Konferenciát szerveznek 

Sopronban, amely egy jubileum is, mert 20 éves az egyik idősotthonuk. Ezt az évfordulót is 

ünnepelve szervezik a konferenciát „Változások az Idősellátásban. Méltósággal megöregedni” 

címmel, amelynek egyik szekciója a demenciával, a magyarországi Alzheimer Cafék 

működésével és szerepével foglalkozik. A működő Alzheimer Cafék alakítottak egy 

szövetséget, így minden rendezvényt, minden rendelkezésre álló anyagot és információt 

megosztanak egymással. A soproni Alzheimer Café szervezését minden hónapban a Sopron 



Egészségügyéért Alapítvány elnöke, a Pannonia Hotel vezetője segíti és ad otthont a 

rendezvénynek. 

 

Dr. Beneda Attila elmondta, hogy az EMMI-ben készül az Akcióterv, amelynek részét 

képezheti az a civil kezdeményezésre alapuló hálózat, amely az Alzheimer Café révén már 

elindult. Fontos az önkormányzatok segítségét, támogatását megszerezni ahhoz, hogy minél 

szélesebb körben ismert legyen az Alzheimer Cafék intézménye, hogy szerte az országban 

olyan fóruma lehessen az időseknek, ahol nem csak a betegségről, gyógyulásról, 

rehabilitációról, de a prevencióról, a betegség megelőzésének lehetőségeiről is tudjanak 

tájékozódni és eszmét cserélni.  

 

Regius Ottó, a Nyugdíjasok Szociális Fóruma képviseletében elmondta, hogy tagja a Magyar 

Gerontológiai Társaságnak, amely egészségügyi oldalról is markánsan látja ezt a problémát. 

Dr. Sütő Teréz nagyon komoly erőfeszítéseket tettek és tesznek azért, hogy egyáltalán 

beszéljenek a demenciáról. Véleménye szerint ez a betegség még most sincs a megfelelő 

helyen kezelve, mert ez egy igen komoly társadalmi probléma. Elmondta, hogy Strasbourgban 

megszervezték a demensek napközi otthonát, van ahol társadalmi szervezet végzi, de 

Strasbourg városa is több ilyen intézményt fenntart. Ez nagy segítség lenne Magyarországon 

is. Amíg elveszünk a különböző szervi bajok vizsgálatában, addig itt van előttünk egy 

hatalmas idős nemzedék, akivel a család nem fog tudni mit kezdeni. Szükséges lenne alapos 

szervezéssel – ami nem csak a szociális szféra, hanem az egészségügyi szféra feladata is lenne 

– nem csak társadalmi erők segítségével, hanem kormányzati felelősséggel is komolyan venni 

ezt a betegséget. Elmondta, hogy a környezetében azt tapasztalja, hogy már sokan szorulnak 

segítségre. A fiatal nemzedék ellehetetlenül, mert nem tud mit kezdeni az öregekkel.  

 

Dr. Beneda Attila egyetértett Regius Ottóval abban, hogy erre nem lehet elég hangosan 

felhívni a figyelmet. Elmondta, hogy a kormányzat egyre komolyabban veszi az idősödő 

társadalom kihívását. Ez nemcsak Magyarországon, hanem Európában és világszerte így van. 

Jelezte, hogy az egészségügyi, a családügyi és a szociális ágazattal igyekeznek, megalapozott 

akciótervet összeállítani, ami komoly választ tud adni erre a valós és nagyon komoly 

kihívásra. 

 

Breuer Katalin, az Olajág Otthonok képviseletében elmondta, hogy az Alzheimer Café az 

otthonában, családi körülmények között ápolt betegek és hozzátartozóik számára nyújt 

segítséget. Ugyanakkor komoly probléma szakmailag az is, hogy mi történjen az 

idősotthonokba kerülő Alzheimer és más hasonló demenciával küzdő emberekkel. Az 

otthonok nagy része erre nincs megfelelően felkészülve, többnyire különböző demencia 

részlegeket hoznak létre, itt valamennyire el vannak zárva ezek a betegek a többiektől. Erre a 

saját védelmükben azért van szükség, mert egyrészt egy nagy épületben nehéz őket 

megtalálni, ha elvesznek, másrészt a többi, ebben a betegségben nem szenvedő bentlakó 

miatt, akik nem toleránsak és ezt nem is lehet tőlük elvárni. Ez nem egy jó megoldás, mert 

ebben a betegségben az embereknek gyakran még hosszú ideig nagy mozgásigényük van, és 

éppen ők kerülnek egy „zárt” részlegbe a biztonságuk és a problémák megoldása érdekében. 

Az intézményi ápolás tekintetében javasolta, hogy hozzanak létre olyan szak-idősotthonokat 



kifejezetten Alzheimer-betegek ápolására, ahol ilyen szempontból nem kell elzárt részlegeket 

kialakítani. Van egy-két ilyen intézmény, de nem sok. Szakmailag mindkettő mellett szólnak 

érvek, de nem igazán lehet a nagy idős otthonokban a zárt részlegeken jól, és az Alzheimer-

betegek számára megfelelően megoldani az ellátást. 

 

Dr. Beneda Attila egyetértett a Breuer Katalin által elmondottakkal.  

 

 

2. napirend: A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács idősek érdekében végzett munkájának 

bemutatása, különös tekintettel az idősek sérelmére elkövetett vagyoni, testi épséget 

és életet veszélyeztető bűncselekményekre 

 

Dr. Beneda Attila felkérte dr. Hatala Józsefet, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács (a 

továbbiakban: NBT) elnökét a beszámoló megtartására. 

 

Dr. Hatala József előadásában bemutatta az NBT időskorúakhoz kapcsolódó tevékenységét. 

A munkacsoportülés résztvevőinek hozott néhány kiadványt és eszközt, amelyek kiosztásra 

kerültek. Elmondta, hogy van lehetőség és megoldás a bűnözéssel szemben történő fellépésre, 

mert annak ellenére, hogy a bűnözés társadalmi tömegjelenség, társadalmi összefogással, 

társadalmi együttműködés keretében eredményesen fel lehet lépni ellene. Dr. Hatala József a 

bűnmegelőzés magyarországi történetére nem tért ki, hanem a jelenleg hatályos 

szabályozásból indult ki, amelyet a Kormány 2011-ben alapozott meg. Az NBT-t az 

1087/2011. (IV.12.) számú Kormányhatározat (a továbbiakban: Korm. határozat) hozta létre. 

Az NBT legfontosabb feladata a tudományos élet eredményeinek felhasználásával a legjobb 

bűnmegelőzési gyakorlat kialakítása és felkutatása, valamint javaslattétel a tudományos élet 

eredményeinek felhasználásával a Kormány számára a kriminálpolitika alakítására és a 

megelőzési szakpolitika alakítására. A Tanács nem egy napi munkarenddel állandóan működő 

testület, negyedévente ülésezik, meghatározott, jóváhagyott napirenddel. Tagjainak 

összetétele a Korm. határozat szerint a kormányzati szervek, a rendészeti szervek által kijelölt 

személy, valamint a Kormány által felkért civil szervezetek, akik tevékenységük folytán nagy 

befolyással vannak a bűnözés és a bűncselekmények elleni harcban és bűncselekmények 

áldozatává vált embereken segítenek, így például a Fehér Gyűrű Alapítvány, vagy az 

Országos Polgárőr Szövetség. Az NBT elnöke a miniszterelnök által kinevezett személy, 

társelnökei a belügyminiszter és a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Az NBT tanácsadó 

szerv, elkészítette a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiát, amely 2013 szeptemberében került 

elfogadásra, tíz éves intervallumot foglal magába. Kétéves munkaterveket készítenek, amelyet 

a Kormány hagy jóvá. Kétévenként értékelik az előző időszak elért eredményeit és 

módosításokat javasolnak a Stratégia szempontjaira és céljaira. A bűnözés nem statikus 

állapot, a kriminalitásban bekövetkezett változásokat folyamatosan elemzik és értékelik. A 

Stratégia alapvetően meghatározza azokat a főbb beavatkozási területeket, amelyekre a 

részletes programok épülnek. A beavatkozási területek közül kiemelte a települések 

biztonságát, amely az emberek lakókörnyezetére és életterére vonatkozik. Felhívta rá a 

figyelmet, hogy nem az NBT megy a településekre előadásokat tartani, hanem a 



bűnmegelőzés szereplőinek felkészítését, munkájuk összehangolását végzik, illetve különböző 

pályázatok kiírásával segítik a bűnmegelőzési munka fejlődését. A gyermek- és 

ifjúságvédelem két irányból is fontos beavatkozási terület. Egyrészt a felnövekvő ifjúság ne 

váljon bűncselekmény áldozatává, ne legyenek olyan élményeik, amelyek a későbbiek során 

lelkileg megterhelik őket, problémát okoznak. És fizikailag se váljanak áldozattá. Másrészt, 

hogy ne mozduljanak el a bűnelkövetővé válás irányába, megtanuljanak egy adott 

szituációban helyes döntést hozni, megtanuljanak nemkívánatos jelenségekre és folyamatokra 

nemet mondani. Az áldozattá válás megelőzése és áldozatsegítés beavatkozási területe az, 

ahol a nyugdíjasok és az időskorúak védelméről és felkészítéséről kell beszélni. Ezen a 

területen nem kell a bűnelkövetővé válás kérdéskörével foglalkozni, alapvetően a munkával, 

tisztességesen leélt élet után nem attól kell tartani, hogy az időskorúak elkövetővé válnak, 

hanem azzal, hogy ne váljanak bűncselekmények áldozatává. Ennek érdekében szituatív és 

lokális bűnmegelőzési programjaik vannak. Szituatív, mert a megelőzés szempontjából 

teljesen más probléma adódik Nyíregyházán, Budapesten vagy Szombathelyen. A megelőzést 

helyben, a megelőzési munkát végzőknek a helyi körülményekhez kell igazítani és ott kell 

megtalálni az együttműködés lehetőségeit. Nagyon jó bűnmegelőzési módszerek kerültek 

kidolgozásra és nagyon jó bűnmegelőzési programok futnak az NBT elméleti, szakmai 

irányítása mellett. A Korm. határozatban szerepel, hogy a stratégiában foglalt feladatok 

végrehajtására létre kell hozni és ki kell alakítani a Bűnmegelőzési Stratégia végrehajtásáért 

felelős titkárságot. A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács Titkársága (a továbbiakban Titkárság) a 

Belügyminisztérium keretén belül dolgozik, 2013-ban három fővel kezdte meg a működését 

egy üres épületben és ma már 23 fő dolgozik ezen a területen. A bűnmegelőzési musicaltől 

kezdve a különböző bűnmegelőzési filmek gyártásáig és bemutatásáig rengeteg programot 

hajtottak végre. A nyugdíjasok vonatkozásában az egyik legnépszerűbb program a 

„Hetvenkedő hatvanasok”, amelynek keretében kisebb és közepes méretű településeken a 

nyugdíjasok közösségében lehetőség van a különböző kulturális tevékenységeken való 

részvételre, nem egyszer az unokákkal közösen. Ezeken a rendezvényeken különböző 

vetélkedőkben mérhetik össze az időskorúak a tudásukat, közben a program keretében a 

korosztályuknak megfelelő bűnmegelőzési ismeretek átadásra kerülnek. Ebben nagy 

segítséget ad az Országos Polgárőr Szövetség, a különböző oktatási centrumok, 

nevelőintézetek és a rendőrség Bűnmegelőzési Szolgálatai. A rendőrség az NBT anyagi 

támogatásával útjára indított egy olyan programot, ahol kisebb településeken egy felkészítés 

után a bűnmegelőzési ismeretekről családok vetélkedtek a gyermekekkel, az unokákkal 

együtt. Dr. Hatala József elmondta, hogy részt vett egy ilyen rendezvényen, ahol jó volt látni 

az informatikai eszközökhöz már remekül értő ötéves unokát a nagymamával, hogy az 

élettapasztalat és az új technikai tudás hogyan egészítik ki egymást és, hogy milyen közel 

hozta a nagyszülőt a gyerekekhez. Olyan ismeretek jutottak el a nagyszülőkhöz és a 

gyerekekhez is, amely a megelőzést szolgálja. Az NBT felvette a kapcsolatot és 

együttműködést alakított ki több egyházzal és karitatív szervezettel is annak érdekében, hogy 

az ő kapcsolatrendszerükön, az ő csatornáikon keresztül is el tudják juttatni a bűnmegelőzési 

ismereteket az idős korosztályhoz. Kialakulóban van az együttműködés egy nagy nyugdíjas 

szervezettel, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének időskorú egyesületével. Több ezer 

nagy tudású, jól felkészült ember áll rendelkezésre, akiket a megfelelő felkészítés után a 

nyugdíjasok és időskorúak megelőzési ismereteinek bővítésére tudnak alkalmazni. Népszerű a 



kortárs segítők igénybevétele, az arra rátermett és arra vállalkozó, nagy tudású nyugdíjas 

emberek, akiknek van arra kapacitása, hogy a nyugdíjas rendezvényeken elmondja a 

megelőzéssel kapcsolatos ismereteket. Az üzenetek eljuttatása és átadása az időskorúaknak 

sokkal eredményesebb, ha a saját korosztályától hallja, nem tűnik kioktatónak. Az NBT készít 

szórólapokat, kiadványokat is. A Munkacsoportülés résztvevői számára is kiosztásra került 

néhány kiadvány. A munka anyagi lehetőségét a Kormány minden évben biztosítja, az NBT a 

forrásokkal és a programokkal felelősséggel bánt. Ebben az évben is készülnek a Nyugdíjas 

Expora, amely decemberben kerül megrendezésre, az NBT a rendezvényen a legfontosabb 

megelőzési programokat biztosítja. A munkacsoportülés résztvevői között kiosztásra került az 

elektromos ajtóék is, ami a bűnmegelőzési vetélkedőkön nyereménytárgy szokott lenni. Dr. 

Hatala József elmondta, hogy a portugál cirkuszművészet által ihletett bűnmegelőzési 

program hasonló a magyar „Legyen más a szenvedélyed” programhoz, a sport, a mozgás, a 

művészetekkel kapcsolatos tevékenységek felhasználásával. A német kollégák színházi 

előadás keretében mutatják be azt, amit az NBT filmen mutat be, hogy milyen veszélynek 

vannak kitéve az emberek iránt bizalommal lévő időskorúak. A „Szépkorúak” című kisfilm a 

munkacsoportülésen levetítésre került. Dr. Hatala József hangsúlyozta, hogy a magyar 

bűnmegelőzés európai szinten is megállja a helyét. 

 

Dr. Beneda Attila megjegyezte, hogy a kisfilmeknek szerepelniük kellene a közmédiában. 

 

Dr. Sütő Teréz megjegyezte, hogy a demens betegek védekező képtelen állapotban vannak, 

az állapotukkal gyakran visszaélnek, vagy fel sem ismerik megváltozott állapotot. Sajnos 

nagyon gyakran vagyoni bűncselekmények áldozatául esnek, de egyéb bűncselekményeknek 

is. Ők az időseknek egy speciális rétege. Kérte, hogy ezzel a témával is foglalkozzon az NBT. 

Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e valamilyen elképzelés arra vonatkozóan, hogy 

hogyan lehetne fokozottabban megvédeni őket, hogy ne legyenek kiszolgáltatva.  

 

Dr. Hatala József elmondta, hogy az NBT komolyan veszi a hátrányos helyzetűekkel való 

foglalkozást, például a gyengén látóknak készítettek bűnmegelőzési programokat, hogy 

hogyan tudnak védekezni az őket érő támadásokkal szemben. A demens betegekkel a 

családoknak és a közösségeknek is épp az a gondjuk, hogy nem tudják közvetíteni nekik az 

ismereteket, mert amit ma még tudnak, azt lehet, hogy holnap már nem tudják. Ebben az 

esetben a közösségeknek, a lakóközösségeknek, az egészségügynek, a családnak kell 

megoldást találni. Ez nem tartozik a bűnmegelőzés klasszikus esetei közé.  

 

Dr. Beneda Attila megerősítette, hogy a családnak és a szociális hálónak van ebben szerepe. 

 

Dr. Ábrahám Katalin, az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület képviseletében elmondta, 

hogy a XI. kerület Idősügyi Tanácsának tagjaként a 60+ program keretében folyamatosan 

részt vett közbiztonsági beszélgetések és filmvetítések szervezésében. Tapasztalata szerint sok 

esetben az idősek végighallgatják az előadásokat és „felmondják a leckét”, de két nappal 

később mégis rövidzárlat lép fel. Ez ellen hogyan lehet védekezni? 

 



Dr. Hatala József elmondta, hogy ez ellen sajnos nem lehet védekezni, hiszen eljutott hozzá 

az információ, befogadta, tudta. Ez nem egyszerű feladat. A XI. kerületben a rendőrséggel 

komolyan működik ez a program. 

 

Kosinszky Zsuzsanna, az EMMI Társadalmi Kapcsolatok Osztálya képviseletében a két 

generáció tudásának egyesítése kapcsán elmondta, hogy az iskolai közösségi szolgálat 

keretében van egy program, amelynek az a címe, hogy „Kattints rá nagyi!”. Ebben a 

programban a diákok az időskorú felnőtteket segítik a számítógép világában eligazodni. 

Nagyon jól lehetne egyesíteni a két programot, a közösségi szolgálat és a bűnmegelőzés 

kombinációjaként. 

 

Dr. Hatala József elmondta, hogy ezen a területen számtalan programjuk van. 

Szorgalmazzák az időskorú kortárs segítők és fiatalkorú kortárs segítők együttműködését, és 

nagyon népszerűek ezek a programok. 

 

 

3. napirend: Egyebek 

 

Semmelweis Ferenc, a Nyugdíjasok Szociális Fóruma elnöke beszélt arról, hogy korábban 

megrendezésre került Sopronban egy rendezvény, amelyen átfogóan lehetett az időseket 

érintő napi kérdésekről beszélni. Ezeknek a programoknak mindig része volt az idősek 

biztonsága. Sajnálatát fejezte ki, hogy ez a rendezvény támogatás hiányában megszűnt. 

Szeretné, ha újra lenne, mert széles körben teszi ismertté a fontos ismereteket.  

 

Dr. Beneda Attila jelezte, hogy októberben újra lesz ilyen konferencia. 

 

Semmelweis Ferenc elmondta, hogy részt vett egy Alzheimer Café előadáson, amelynek 

témája volt a korlátozottan cselekvőképes emberek jogbiztonsága Magyarországon. Ennek 

keretében a korlátozottság mértékéhez szabottan tájékoztatást adtak arról, hogy ki, milyen 

problémával, hova fordulhat és kinek milyen biztonságot nyújt a rendszer. Kérte, hogy 

amennyiben van az előadásnak publikálható változata, akkor azt juttassák el minden 

szervezethez, hogy nagyobb nyilvánosságot kapjon. Ezen kívül a demencia kérdésével 

kapcsolatban megjegyezte még, hogy az idősotthonokba átviszik a különböző fokú 

demenciában szenvedő betegeket. Ezeknek az otthonoknak sem az építészete, sem a 

felszerelése, sem a személyi állománya nem tud megfelelni ennek az elvárásnak. Vannak jó 

szakmai kibontakozások, amelyeket azonban nem lenne szabad a rendszerre rátenni addig, 

amíg a fogadóképességét nem teremtik meg. Építészeti, technikai hiányosságok vannak, és 

úgy tudja, hogy a finanszírozással is komoly gondok vannak. Ha komolyan veszik az 

idősellátásnak ezt a szegmensét, amely egyre nagyobb mértékben terheli az egész 

ellátórendszert és a családokat is, annak ezzel a résszel is foglalkoznia kellene. Nagyon jó, 

hogy a különböző fórumokon foglalkoznak a témával, de jó lenne a cselekvést is látni. Ezt az 

ellentmondást fel kellene számolni. 

 



Dr. Sütő Teréz elmondta, hogy a soproni konferencia 2017. október 16-18. között kerül 

megrendezésre. Megköszönte az EMMI-nek a támogatást, amely lehetővé tett a konferencia 

megtartását. Szeretettel várnak minden érdeklődőt. Az említett Alzheimer Caféban a soproni 

gyámhivatal vezetője tartott előadást, amely az új Ptk-ban megváltozott jogi fogalmakról és 

személyiségi jogokról szólt. Az előadás anyaga rendelkezésre áll, e-mailen meg tudja küldeni 

azoknak, akiket érdekel. Az idősotthonokkal kapcsolatban elmondta, hogy a lakók 2/3 része 

demenciával érintett. Valóban kell a tárgyi és a személyi feltételeken is változtatni. Sopronban 

a szakképzett ápolókat háromszoros fizetésért csalogatják át Ausztriába a kórházból, a 

szanatóriumból, a szociális otthonból. Ott olyan rendszer van, hogy aki az otthonában él, az is 

ugyanazt a társadalombiztosítási támogatást kapja a betegségének mértékében. Az egyén 

dönti el, hogy ezt a díjat egy hozzátartozójának adja, vagy egy ápolónak, vagy idősotthonba 

megy. Ez egy komoly választási lehetőség és egy nagy vonzerő a soproni ápolóknak. Egy kis 

bérfejlesztés volt, de nem elég. Most az egészségügyben több lesz a bérfejlesztés, mint a 

szociális ágazatban, ami egy elhúzó erő az ágazatok között. Jó lenne, ha azonos szinten lenne 

a bérfejlesztés. Az ápolók terhét megsokszorozza egy demens beteg 24 órás ápolása, így már 

nagyon kevesen jelentkeznek. 

 

Dr. Ábrahám Katalin elmondta, hogy a XI. kerületi Nyugdíjas Egyesületnél tavasszal volt 

téma a demencia. A meghívott előadó dr. Egervári Ágnes volt. Az előre megküldött anyagot 

elküldte a XI. kerületi alpolgármesternek. 

 

Breuer Katalin a szociális és egészségügyi ágazatban dolgozó ugyanolyan szakképesítésű 

ápolók bérfejlesztésének lépcsőzetes eltolódásával kapcsolatban jelezte, hogy azzal valóban 

nem lehet versenyezni, hogy Sopronból átmennek a határon túlra, mert ez egy hosszú távú 

megoldandó probléma. Január óta a szociális szféra a megemelt összevont ágazati pótlék miatt 

most jobban áll, de ha szeptemberben megtörténik az egészségügyi szférában beígért második 

lépcső emelése, akkor 30-40 ezer forinttal megint kevesebb lesz a pénz a szociális ágazatban. 

Igaz, van ígéret, hogy jövő év januártól meglesz a második lépcső a szociális szférában is. 

Javasolta a két ágazat bérfejlesztésének összehangolását, hogy ugyanazon szakképzettségű 

ugyanolyan munkát végző embereknek ne kelljen félévente munkát keresni. 20-30 ezer forint 

ebben a szakmában óriási különbség.  

 

Dr. Beneda Attila megköszönte a részvételt, további hozzászólás hiányában a munkacsoport 

ülését lezárta. 
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