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A Házszabály 87 .§ (2) bekezdése alapján a Szociális és családügyi bizottság az alábbi
országgyűlési határozati javaslatot terjeszti elő :

Az Országgyűlés

.. ./2005. ( . . .) OGY határozata

az ápolási díj, valamint a hozzátartozóikat otthon ápoló személyeket segítő
intézményrendszer továbbfejlesztéséről

1. Az Országgyűlés - elismerve a közeli hozzátartozók otthoni ápolásának
jelentőségét, a fokozott anyagi megterhelést, a rendszeres és folyamatos, 24 órás
készültséget igénylő gondoskodást, a lelki és fizikai megterhelést jelentő szolgálatot -
felkéri a Kormányt, hogy vizsgálja meg, hogy :

a) milyen ütemezésben és mértékben emelhető meg a fokozott ápolást igénylő,
súlyosan fogyatékos személy gondozását végző hozzátartozók ápolási díja ;

b) az ápolást végző személyek munkaerőpiacra való visszatérési lehetőségének
ösztönzéseként milyen mértékben szükséges az időskorúakat, illetve a fogyatékos
személyeket ellátó nappali intézmények fejlesztése, bővítése ;
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c) a lakókörnyezetben igénybe vehető szociális alapszolgáltatások (házi
segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás) hogyan
tudnak segítséget nyújtani az ápolási tevékenységet végzők számára ;

d) lehet-e a legalább 10 évig alanyi jogon ápolási díjra kényszerülő, a rá irányadó
nyugdíjkorhatárt betöltő ápoló - amennyiben tovább ápol - ápolási díját és nyugdíját
együtt folyósítani ;

e) hosszú távon bevezethető-e - a nemzetközi tapasztalatok és eredmények
felhasználásával -az ápoltjogán az ápolási díj .

2. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy az 1 . pontban foglalt szempontok
figyelembevételével készült tájékoztatást a következő ülésszak elején nyújtsa be .

Indokolás

Az ápolási díjra jogosító ápolási tevékenység fokozott társadalmi megbecsülésének
igénye időről-időre felmerülő, megalapozott kívánalom az érintettek részéről .

Az ápolási díj a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993 . évi 111 .
törvény szerinti ellátás, melynek szerepe a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni
ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó anyagi támogatása. Az ápolási díjra akkor jogosult
a hozzátartozó, ha állandó és tartós gondozásra szoruló súlyosan fogyatékos, vagy tartósan
beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását végzi . A 18 év feletti tartósan beteg
hozzátartozó ápolása esetén a települési önkormányzat képviselő-testülete - az
önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek fennállása esetén - állapíthat meg
ápolási díjat .

Az ápolási díjban részesülő személyek közül a súlyosan fogyatékos, önellátásra
nem képes hozzátartozójukat gondozó személyek vannak a legnehezebb helyzetben,
különösen azok, akik ezt a tevékenységet hosszú időn keresztül végzik, emiatt a
munkaerőpiacról tartósan kényszerülnek távol maradni . Helyzetük javítása szolgáltatások
biztosítása mellett, az ápolási díj rendszerének továbbfejlesztésével érhető el .

Az ápolási díj továbbfejlesztése mellett a hozzátartozóikat otthon ápoló személyek
helyzetét javító, feladataikat átvállalni, illetve kiegészíteni képes intézményrendszer
megerősítése is indokolt . Az ápolási díjat igénybe vevő személyek sok esetben ugyanis
csak azért maradnak otthon fogyatékos, illetve tartósan egészségkárosodott gyermek-
vagy felnőtt korú hozzátartozójukkal, mert nem áll rendelkezésre nappali ellátást biztosító
intézmény .

Mindezek mellett - az otthoni ápolást esetenként kiváltó, esetenként kiegészítő
szereppel - rendkívül lényeges a már létező, szociális törvény szerinti alapszolgáltatások
további fejlesztése . Az ápolási díjjal érintett célcsoportok esetében a következő
szolgáltatási típusok a leginkább hangsúlyosak :

A házi segítségnyújtás, a támogató szolgálat valamint a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás fontos részei lehetnek az ápolásra, gondozásra szorulók támogatásának . A
Kormány vizsgálja meg ezen ellátásokat miként lehetne hatékonyan nyújtani illetve
dolgozzon ki útmutatást a helyi szolgáltatók számára, hogy miként szervezzék meg a
szolgáltatást . Minderre azért lenne szükség, hogy az ellátottak számára ne egy töredezett



szolgáltató rendszert jelentsen a sokféle ellátási forma, hanem a szükségleteiknek
megfelelő mértékben nyújtson segítséget mindennapi életükhöz .

Mivel sok ápolást végző személy úgy éri el a nyugdíjkorhatárt, hogy az ápolt
ápolási szükséglete továbbra is fennmarad, így meg kell vizsgálni, hogy milyen módon
illetve milyen formában lehetne számukra az ápolási díjat továbbfolyósítani a nyugellátás
folyósítása mellett, úgy hogy az ne csupán a nyugdíjminimumra való kiegészítést
szolgálja mindez .

Sok más országban az ápolt jogán állapítják meg a támogatásokat . Ez egy elvi és
gyakorlati különbség a mai magyar szabályozáshoz képest . Elsőként el kell, hogy
ismerjük, hogy az ápoltnak szüksége van gondozásra. Másodsorban meg kell vizsgálni,
hogy milyen módon oldható meg számára először is a családjában, másodsorban
lakóhelyénél legközelebb, és csak végül intézményi keretek között az ő ápolása .

Amennyiben a családban megoldható a gondozás úgy meg kell nézni, hogy a helyi
szolgáltatások figyelembevételével és a család teherbíró-képessége alapján milyen
összetételben lehetne az ápolást biztosítani . Amennyiben a közeli hozzátartozó által, tehát
a család által végzik a gondozást, figyelembe kell venni, hogy ez együtt jár a munkából
való kieséssel, a jövedelemi helyzet csökkenésével . Így ezen ápolást végzők számára
mindenképpen az erkölcsi elismerésen kívül anyagi támogatást is biztosítani kell, egy fajta
jövedelempótlást.

Mindezekre való tekintettel felkérjük a Kormányt, hogy vizsgálja meg az ápolási
díj rendszerét .

Budapest, 2005 . december 5 .
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