Iromány száma: H/964.
Benyújtás dátuma: 2018-07-31 14:27
Országgyűlési képviselő

Parlex azonosító: 1E23C8WD0001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Tárgy: Határozati javaslat benyújtása
Benyújtó: Stummer János (Jobbik), Csárdi Antal (LMP), Dr. Lukács László György (Jobbik),
Dr. Szél Bernadett (LMP), Dr. Varga-Damm Andrea (Jobbik), Rig Lajos (Jobbik), Sneider
Tamás (Jobbik), Ungár Péter (LMP)
Határozati javaslat címe: Az ápolási díj emeléséről

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 28. §-ának (4) bekezdése alapján „az ápolási
díj emeléséről” címmel a mellékelt határozati javaslatot kívánom benyújtani.

...../2018. (.....) OGY határozat
az ápolási díj emeléséről
Az Országgyűlés - felismerve, hogy az ápolási díj jelenlegi mértéke azon családok számára,
akiknek ápolásra szoruló családtagjuk van, nem nyújt érdemi anyagi segítséget, ezen összeg
növelése érdekében - az alábbi határozatot hozza:
1. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy intézkedjen a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoc.tv.) 40-41. §-ában meghatározott
ápolási díjra jogosultaknak járó, a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben
meghatározott ápolási díj összegének megemelése iránt a következők szerint:
a) 2018. október 1-től az ápolási díj összege 65 200 Ft-ra változik a Szoc.tv. 44. § (1) bekezdésében
foglalt rendelkezések változatlanul hagyása mellett.
b) 2019. január 1-től az ápolási díj havi összege a kötelező legkisebb munkabér összegének
ba) 50%-a a 41. § (1) bekezdésében meghatározott esetben,
bb) 75 %-a az emelt összegű ápolási díj esetében,
bc) 100 %-a a kiemelt ápolási díj esetében .
2. Az 1. pontban foglaltakra tekintettel az Országgyűlés felkéri a Kormányt arra, hogy az abban
foglaltak teljesítése érdekében tegyen javaslatot a Magyarország 2018. évi központi
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény, valamint a Magyarország 2019. évi központi
költségvetéséről szóló törvény módosítására az ápolási díj összegének emelése érdekében.
3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás
Az ápolási díj bevezetése óta eltelt 14 évben az ápolási díjak mértéke érdemben nem
emelkedett, viszont az infláció mértéke, valamint a fogyasztói áremelkedés azóta legalább 30
%-os volt. Szükséges, és minden politikai erő ezt már számtalanszor kifejtette, hogy
elkerülhetetlen
az
ápolási
díj
mértékének
növelése.
A beteg családtagjaikat gondozó polgárok élete jelentősen nehezebb, mint azoké, akik
egészségesek. Ez a tevékenység nemcsak mindennapi áldozatvállalással, de jelentősen
magasabb anyagi kiadásokkal is jár. Emellett fontos figyelembe venni, hogy a súlyosan
fogyatékos gyermek, hozzátartozó otthoni ápolása sokkal olcsóbb, mint az intézményi
elhelyezése, ezért mind emberileg (többek között a családok egyben maradása miatt), mind
nemzetgazdaságilag a józan ész azt diktálja, hogy otthon, családi környezetben történjen az
ápolásuk,
felügyeletük.
Az Országgyűlés, felismerve azt, hogy az ápolási díj emeléséről szóló döntés elkerülhetetlen,
felkéri a Kormányt arra, hogy a határozatban megjelölt módon és mértékre terjessze be az
Országgyűlés elé azt a javaslatot, amely mind a 2018. évre, mind a 2019. évre biztosítja ezen
jogcímen fizetendő szociális támogatást az érintetteknek.
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