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Módosító javaslat 1 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. § - Szt. 39/A. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

„39/A. §

(1) A gyermekek otthongondozási díjának havi összege a [2019. évben 100 000 forint. A 2019. évet
követően a gyermekek otthongondozási  díjának ]mindenkori  minimálbér  havi  [összegéről az
Országgyűlés  a  központi  költségvetésről  szóló  törvény  elfogadásával  egyidejűleg
dönt]összegével azonos.”

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 16. § - Szt. 44. §
Módosítás jellege: módosítás

„(1) Az ápolási díj havi összege a  [központi költségvetésről szóló törvényben ](2) bekezdésben
meghatározott alapösszeg

a) [115%-a]100%-a a 41. § (1) bekezdésében meghatározott esetben,
b) [207%-a]180%-a a kiemelt ápolási díj esetében,
c) [173%-a]150%-a az emelt összegű ápolási díj esetében.

1 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



(1a) Az ápolási díj havi alapösszege a mindenkori minimálbér havi összegével azonos.”

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 29. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

29. §

Az Szt. a következő 134/G. [és 134/H. §-sal ]egészül ki:

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 29. § - Szt. 134/H. §
Módosítás jellege: elhagyás

„[134/H. §

(1) Annak a vér szerinti vagy örökbefogadó szülőnek (e § vonatkozásában a továbbiakban:
szülő),  akinek  2018.  december  31-én  végleges  döntés  alapján  a  vér  szerinti  vagy
örökbefogadott gyermekére tekintettel ápolási díjra való jogosultsága áll fenn, a járási hivatal
– legkésőbb 2019. január 15-éig meghozott döntésével – 2019. január 1-jére visszamenőleg
hivatalból,  a  jogosultsági  feltételek  vizsgálata  nélkül  megállapítja  az  egyes  szociális,
gyermekvédelmi  tárgyú,  valamint  egyéb  kapcsolódó  törvények  módosításáról  szóló  2018.
évi  ...  törvénnyel  megállapított  38.  §  szerinti  gyermekek  otthongondozási  díjára  való
jogosultságát,  és  ezzel  egyidejűleg  rendelkezik  az  ápolási  díjra  való  jogosultság  2018.
december 31-ei időponttal történő megszüntetéséről.

(2) Az  ápolási  díj  megállapítása  iránt  benyújtott  kérelem  alapján  2018.  december  31-én
folyamatban lévő ügyben a 2018. december 31-én hatályos rendelkezések szerint kell eljárni.
Ha  az  eljárás  eredményeként  szülő  részére,  annak  vér  szerinti  vagy  örökbefogadott
gyermekére tekintettel kerül az ápolási díjra való jogosultság megállapításra, a járási hivatal
az  ápolási  díjra  való  jogosultság  2018.  december  31-éig  terjedő  időtartamra  történő
megállapításával  egyidejűleg  –  2019.  január 1-jétől  kezdődően – hivatalból  megállapítja  a
szülőnek az egyes  szociális,  gyermekvédelmi tárgyú,  valamint egyéb kapcsolódó törvények
módosításáról  szóló  2018.  évi  ...  törvénnyel  megállapított  38.  §  szerinti  gyermekek
otthongondozási díjára való jogosultságát is.

(3) Az (1) bekezdés alapján hivatalból, a jogosultsági feltételek vizsgálata nélkül megállapított
gyermekek  otthongondozási  díjára  való  jogosultság  feltételeinek  fennállása  iránti
felülvizsgálatot 2019. július 1-je és december 31-e között le kell folytatni, ha

a) az ápolási díjra 2018. december 31-én fennálló jogosultság az Szt. 2018. december 31-én
hatályos 41. § (1) bekezdése alapján került megállapításra, vagy
b) az ápolási díjra 2018. december 31-én fennálló jogosultság az Szt. 2018. december 31-én
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hatályos  43.  §-a  vagy  43/A.  §-a  alapján  került  megállapításra,  és  az  ápolási  díjra  való
jogosultság  Szt.  25.  §  (4)  bekezdés  a)  pontja  szerinti,  kötelezően  elvégzendő
felülvizsgálatának megindítása 2019. január 1-je és december 31-e között lenne esedékes.

(4) A  (3)  bekezdés  szerinti  felülvizsgálat  eredményétől  függetlenül  a  gyermekek
otthongondozási díjra való jogosultságát 2019. december 31-ig fennállónak kell tekinteni. Ha
a felülvizsgálat eredményeként megállapításra kerül, hogy az egyes szociális, gyermekvédelmi
tárgyú,  valamint  egyéb  kapcsolódó  törvények  módosításáról  szóló  2018.  évi  ...  törvénnyel
megállapított 38. § szerinti gyermekek otthongondozási díjra való jogosultság nem áll fenn, a
jogosultságot 2019. december 31. napjával meg kell szüntetni.

(5) Ha a gyermekek otthongondozási díjára jogosult szülő 2018. december 31-én a gyermekére
tekintettel az Szt. 2018. december 31-én hatályos 43. §-a vagy 43/A. §-a alapján emelt összegű
vagy  kiemelt  ápolási  díjra  volt  jogosult,  és  az  Szt.  25.  §  (4)  bekezdés  a)  pontja  szerinti,
kötelezően  elvégzendő  felülvizsgálat  megindítása  2019.  december  31-ét  követően  lenne
esedékes, a gyermekek otthongondozási díjára való jogosultság feltételeinek fennállása iránti
felülvizsgálatot az ápolási díjra való jogosultság felülvizsgálata tekintetében a korábbiakban
előírt határidőben kell elvégezni.]”

Indokolás 

A kormány benyújtott  javaslatát,  az  érintettekkel  egyetértve,  mi  sem tartjuk  elegendőnek  és
megfelelőnek, mert az csak egy szűk kört érint. Szerintünk nem a családi jogállástól kell függővé
tenni az ellátás összegét, hanem az ápolt egészségi állapotától. Ugyanakkor, tekintettel a Javaslat
összetett kodifikációs jellegére, ezt itt most azzal jelezzük, hogy az ápolási díj és a gyermekek
otthonápolásának díját is a mindenkori minimálbér szintjére emelnénk. Az emelt összegű ápolási
díj és a kiemelt ápolási díj (amely típusok az ápolt egészségi állapotára tekintettel vannak) a
hatályos eltérésekkel jelentenének magasabb összeget a jogosultak számára.

1. 

A gyermekek otthongondozási díjának havi összege a mindenkori minimálbér havi összegével
legyen azonos.

2. 

Az ápolási díj havi alapösszege a mindenkori minimálbér havi összegével legyen azonos.

3-4. 

Tekintettel  arra,  hogy  a  módosító  javaslat  az  ellátások  összegét/alapösszegét  egységesen  a
minimálbérhez köti, feleslegessé válnak ezen átmeneti rendelkezések.
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Meglehetősen egyértelmű, hogy a benyújtott Javaslatban szereplő átmeneti szabályokban,a jövő
évi  választások  miatt  teszik  azt  lehetővé,  hogy  a  felülvizsgálatok  nélküli  átsorolások  után
azonnal magasabb összegben járjon majd a GYOD a jogosultaknak. Ahogyan az is világos, hogy
az érdemi felülvizsgálatok után (amiket csak az év második felében kezdenek meg) akkor is
megkapják 2019 végig a magasabb összegű GYOD-ot az érintettek,  ha időközben elveszítik
jogosultságukat.
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