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Módosító javaslat 1 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § - Szt. 44/A. §
Módosítás jellege: módosítás

„[(2)  A tartós  ápolást  végzők  időskori  támogatására  való  jogosultság  megállapítása  iránti
eljárásban elsődlegesen annak az időtartamnak a hosszát kell vizsgálni, ami alatt a kérelmező
az  e  törvény  alapján  megállapított  ápolási  díjban  részesült.  Az  (1)  bekezdés  b)  pont  bb)
alpontja szerinti ellátás az érintett 20 éves időtartamon belül legfeljebb 10 év időtartamban
vehető figyelembe.]

(3)  A tartós  ápolást  végzők  időskori  támogatásának  havi  összege  [50  000  ]az  (1)  b)  pontban
foglaltakban meghatározottnak megfelelő minden 365 nap után 2500 forint, de maximum 50 ezer
forint. A támogatás a jogosultsági feltételek bekövetkezésének napjától, de legkorábban a kérelem
benyújtását megelőző hatodik hónap első napjától állapítható meg. A támogatás a jogosultság kezdő
hónapjára tekintettel is teljes összegben jár.”

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § - Szt. 44/A. § (1) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

„44/A. §

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. 



(1) Tartós ápolást végzők időskori támogatására jogosult az a személy, akinek az öregségi nyugdíjra
való jogosultságát megállapították, ha

a) azon napot megelőzően, amelytől kezdődően az öregségi nyugdíját megállapítják – ide nem
értve az öregségi nyugdíj folyósítás nélküli megállapítását –, összeszámítva legalább 20 éven át
saját háztartásában ápolta, gondozta [gyermekét]egy vagy több közeli hozzátartozóját, és”

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § - Szt. 44/A. § (1) bekezdés b) pont nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

„44/A. §

(1) Tartós ápolást végzők időskori támogatására jogosult az a személy, akinek az öregségi nyugdíjra
való jogosultságát megállapították, ha

b) az a) pontban foglaltakra figyelemmel az érintett időszakban ugyanazon [gyermekre ]közeli
hozzátartozójára tekintettel”

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § - Szt. 44/A. § új (5) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

„  (5) A tartós ápolást végzők időskori támogatására jogosulttá válik az a személy is, aki a rá irányadó
nyugdíjkorhatárt elérte, azonban öregségi nyugdíjra nem jogosult.”

Indokolás 

1. 

Indokolatlan  mértékű  diszkrimináció,  hogy  csak  azok  részesüljenek  a  tartós  ápolás  végzők
időskori támogatásából, akik legalább 20 éven át gondozták saját háztartásukban gyermeküket,
azoknak azonban, akik az ápolást, gondozást az ellátás feltételeinek megfelelő módon, szintén
több éven keresztül, de 20 évnél rövidebb ideig végezték, semmilyen, részösszegű támogatás se
járjon. A gyermekük (vagy közeli hozzátartozójuk) hivatásszerű gondozását több éven keresztül
végzőket jellemzően jelentős jövedelem veszteség éri az ápolással töltött időszakban, és ha az
ápolás több évig tart, akkor akár rendkívül nagy mértékű hátrányba kerülnek a munkaerőpiacon,
munkaerőpiaci  életpályájuk  megszakítása  miatt  előremenetelük  megszakad,  sőt  az  esetek
jelentős  részében  csak  a  korábbinál  kedvezőtlenebb  feltételekkel,  esetleg  a  meglévő
képzettségükhöz  képest  csak  alacsonyabb  képzettségnek  megfelelő  munkakörbe  tudnak
visszatérni.  Emiatt  önhibájukon  kívül  tartós  bérhátrányt  szenvednek  el,  ennek
következményeként öregségi nyugellátásuk is alacsonyabb lesz, mint más hasonló képzettségi
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szinttel rendelkezőknek, ami időskori szegénységhez vezethet. Tapasztalatok szerint már 3 év
kiesés  a  munkaerőpiacról  is  tartós  hátrányt  jelenthet.  Ezért  azt  javasolom,  hogy  az  eredeti
javaslatban  20  év  ápolás  után  járó  havi  50  ezer  forintot  időarányosítva  minden  figyelembe
vehető ápolással töltött év után havi 2500 forint támogatásra váljanak jogosulttá az érintettek.

2-3. 

Közeli hozzátartozók, így különösen a tartósan beteggé vagy súlyos fogyatékossá vált szülő vagy
házastárs ápolása ugyanolyan feladatot ró a tartós ápolást végző személyre, mint a saját gyermek
ápolása. Bármely közeli hozzátartozó tartós ápolása a munkaerőpiaci részvétel szempontjából is
épp  ugyanolyan  negatív  követkeményekkel  jár,  mint  a  gyermek  ápolása.  Előállhat  olyan
élethelyzet is, hogy az ápolást végző személy élete során nemcsak egyetlen személyt, hanem
különböző időszakokban más-más  közeli  hozzátartozójának az  ápolását  is  végezte.  Ráadásul
minden  esetben  igaz  az,  hogy  a  hozzátartozó  által  történő  otthoni  ápolás  jóval  kevesebb
kiadással  jár  az  állam számára,  mintha  az  ápolásra  szoruló  személyt  intézmény gondozásba
adják.

A tartós ápolást végzők időskori támogatására való jogosultság megállapításakor ezért indokolt
nemcsak a gyermek, hanem a más közeli hozzátartozók ápolására fordított időt is figyelembe
venni és az ápolással töltött különböző időszakokat a jogosultság szempontjából összeszámítani.

4. 

A korábban  tartós  ápolást  végzők  között  lehetnek  olyan  személyek  is,  akik  a  kellő  számú
szolgálati évek hiánya miatt a rájuk irányadó nyugdíjkorhatár elérésekor nem válnak öregségi
nyugdíjra  jogosulttá.  A  korábbi  ápolási  munkájuk  méltányos  kompenzálása  azonban  a
nyugdíjhoz szükséges biztosítási jogviszony megszerzésétől független kérdés, sőt, épp az ilyen
helyzetbe kerülő idősek vannak az anyagilag leginkább kedvezőtlen helyzetben, így számukra
jelenti  a  legnagyobb  segítséget  a  korábbi  ápoló,  gondozó  munka  terheinek  utólagos  anyagi
kompenzációja. 
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