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Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II . 24.) OGY határozat 40 . § (1)
bekezdése alapján az az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú, valamint a

megváltozott munkaképesség ű személyek ellátásait érint ő törvények módosításáról szóló
T/9635. számú törvényjavaslathoz az alább i

módosító javaslato t

terjesztjük elő :

A Javaslat az alábbi 13 . §-sal egészül ki :

„13 .

Az Szt . 44 .	 (1) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(1) Az ápolási díj havi összege a mindenkori minimálbér nettó összegéne k
a) 100%-a a 41 . § (1) bekezdésében meghatározott esetben ,
b) 150%-a a kiemelt ápolási díj esetében,
c) 130%-a az emelt összegű ápolási díj esetében .”

Indokolá s

A benyújtott törvényjavaslat indoklása több támogatás esetén is az értékállóság biztosításána k

szükségességéről beszél, erre való hivatkozással emelik az otthonteremtési támogatá s

összegét, és ezzel hozzák összefüggésbe a megváltozott munkaképesség űek ellátásainál a

minimum és maximum érték meghatározásához használt viszonyítási pont emelését is .

Jelenleg az ápolási díj alapösszege 29 500 forint. Ez az összeg az elmúlt években nem

emelkedett, utoljára 2011-ben emelkedett erre a szintre, akkor ezer forinttal emelték meg,



úgy, hogy eltérítették az azóta is változatlan összegű nyugdíjminimumtól, ma már a

költségvetési törvény határozza meg az alapösszeget .

Ma közel hatvanezer, hozzátartozóját gondozó jogosult részesül ápolási díjban . Tekintettel

arra a nehéz és áldozatos munkára, amit az otthonukban családtagjaikat ápolók végeznek ,

valamint figyelembe véve azt is, hogy az ellátásra szoruló emberek állami/önkormányzat i

otthonokban történő ellátására milyen összegű támogatást biztosít a költségvetés, javasoljuk

az ellátás minimálbérhez kötését és így annak jelentős megemelését .

A kormány a kiemelt ápolási díj két évvel ezelőtti bevezetésével ugyan magasabb összeg ű
támogatást biztosít a leginkább ápolásra szorulók gondozásához, de még ez sem éri el a nett ó

minimálbér szintjét . Az ápolási díjon lévők többsége még mindig a minimálbér illetve a

bentlakásos intézményekben ellátottak után járó állami támogatás töredékét kapja azért, hog y

hozzátartozóját saját otthonában, akár huszonnégy órában, ápolja, gondozza .

Az ápolási díj mai
összege

(Ft)

Az ápolási díj összege a
módosító javasla t

szerint (Ft )

alanyi

	

jogon

	

járó

ápolási díj

29 500 73 81 5

emelt összegű ápolás i
díj

44 250 95 960

kiemelt ápolási díj 53 100 110 725
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