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Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat 2 . mellékle t
43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Szabó Tíme a
(Párbeszéd) országgyűlési képviselő „ Tervezi-e a kormány az ápolási díj emelését, illetve az
otthonápolás munkaviszonyként történ ő elismerését? " című, K/301 . számú írásbeli választ
igénylő kérdésére adott válaszomat.
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Tisztelt Képviselő Asszony !

Az Ön által feltett „Tervezi-e a kormány az ápolási díj emelését, illetve az otthonápolás
munkaviszonyként történő elismerését?” című írásbeli kérdésre — Prof. Dr. Kásler Mikló s
miniszter úr megbízásából — az alábbi választ adom .

Az otthonápolást végzők támogatása, családjaik szociális biztonságának erősítése a Kormán y
kiemelt célkitűzése .
Az elmúlt években számos intézkedés történt annak érdekében, hogy a hozzátartozóikat ápol ó
személyek e tevékenységüket kedvez őbb feltételek között végezhessék .
Az ápolási díj összege 2010 óta többször, az ellátott hozzátartozó állapotától függ ően eltérő
mértékben emelkedett . Alapösszege a 2010 . évi 28 .500 forinthoz képest 2018-ra 32 .600
forintra, az emelt összegű ellátás 37.050 forintról 44.250 forintra emelkedett. Ezzel
egyidejűleg bevezetésre került a legsúlyosabb állapotú hozzátartozókat ápolók részére a
kiemelt ápolási díj, amelynek havi összege 2016-ban 53 .100 forint volt, de 2018-ra 58 .680
forintra emelkedett .
Fontos kiemelni ugyanakkor, hogy 2010 és 2018 között 63 százalékkal, 37.050 forintró l
58.680 forintra nő tt a legsúlyosabb állapotú hozzátartozót gondozók ellátása . Az új Kormány
célja a díjak további emelése .
A gyermeküket tartósan ápoló személyek nyugdíjba vonulását követően biztosítható új ellátási
forma — mely az ápolási díjtól független ellátás — a „tartós ápolást végz ők időskori
támogatása” . Havonta 50 ezer forint összegű támogatásra lehet jogosult, aki öregségi
nyugdíjának megállapítását megel őzően legalább 20 éven át saját háztartásában ápolta
gyermekét és ezen időszak alatt ápolási díjban, illetve — tartósan beteg vagy súlyosan
fogyatékos gyermekére tekintettel — GYES-ben részesült .
Meggyőződésünk, hogy a családtagjaikat gondozó, ápoló hozzátartozók megbecsülésre méltó
feladatot teljesítenek . Ezért a hozzátartozóikat ápoló-gondozó személyek
támogatására törekszünk .
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