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Az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete szervezésében A PÉF részt vett fenti 

rendezvényen, melyet a Corvina Rendezvényházban tartottak.   

A jelentés kiemeli, hogy a magyar gazdaság kiválóan teljesít, bár a válság előtti maximumát még 

nem érte el. 

Az eseményt Zupkó Gábor, az Európai Bizottság magyarországi képviselete vezetőjének előadása 

nyitotta meg. Ezt követően Normunds Poppens, a Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság és 

az Európai Bizottság részéről ismertette bevezető gondolatait, az európai szemeszterről és a 

kohéziós politikáról  

Manfred Bergmann, igazgató, a Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóság képviseletében (az Európai 

Bizottság megbízásából) a magyar gazdaságról alkotott helyzetképét ismertette. 

Katarina Ivankovic-Knezevic, a Szociális Ügyek  és Társadalmi Befogadás Főigazgatóságának 

részéről, a foglalkoztatási és szociális helyzetképet, valamint a beruházási prioritásokat elemezte. 

Vittoria Alliata-di Villafranca, a Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság igazgatója, a hazai 

fejlesztési és beruházási prioritásokat, regionális különbségeket mutatta be előadása során. 

Meg kell jegyezzük, hogy saját területünk meglehetősen kis figyelmet kapott. A jelentés szerint: a 

fogyatékossággal élő személyek tartós ápolása-gondozása javul ugyan, de további figyelmet 

igényel. 2016-ban mintegy 26600 fogyatékossággal vagy mentális egészségi problémával élő 

személy élt tartós bentlakásos szociális intézményben, és mintegy 54 900 -hozzátartozóját otthon 

ápoló személy-részesült ápolási díjban, amelynek összege a minimálbér 23,6 %-ától annak 42,5 %-

áig terjed (KSH, 2017c). E juttatás összege a tervek szerint jelentősen emelkedni fog (lásd: 3.3.1. 

háttérmagyarázat, Kormány, 2018). Jóllehet Magyarország kötelezettséget vállalt arra, hogy uniós 

forrásokat fektet be azzal a céllal, hogy 2023-ig 10 000 ember kerülhessen át az intézményi 

ellátásból a közösségi ellátásba, az önálló életvitel feltételeit tovább lehetne javítani. A közösségi 

ellátást és az otthoni ápolást gondozást támogató szolgáltatások köre meglehetősen korlátozott. 

 

 



A rendezvény minden előadását követően lehetőség nyílt a kérdések feltevésére, a hozzászólások, 

válaszok, megvitatására. 

A rendezvényt a magyar szakpolitikai döntéshozók észrevételei, hozzászólásai, a résztvevők 

kérdései, hozzászólásai, válaszai, valamint sajtótájékoztató és ebéd zárták. 
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