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Módosító javaslat 1 

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

„44/A. §

(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]valamely hozzátartozóját, és”

Módosítópont sorszáma: 2.
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

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. 



gyermekre]valamely hozzátartozójára tekintettel”

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

„(3) A tartós ápolást végzők időskori támogatásának havi összege [50 000 forint. ]az ápolási díj 44.
§ (1) bekezdése szerinti alapösszeg 160%-a. 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.”

Indokolás 

Úgy véljük,  hogy az  ápolási  díj  rendszerének módosítása  illetve  az  ellátás  egyes  típusainak
emelése sokkal adekvátabb megoldást lenne, mint egy új ellátás bevezetése. Nem beszélve arról,
hogy az ápolási díj már több mint tíz éve bevont egy hasonló jogosulti kört az ellátásba, azokat,
akik a nyugdíjba vonulásuk előtt húsz éven belül legalább tíz évig ápolták hozzátartozójukat.
Úgy érzékeljük, hogy a kormány átgondolt, társadalmilag, szakmailag egyeztetett megoldások
helyett, a választások előtt "le akarja tudni" a nyolc éve be nem váltott ígéretét, miszerint tesz
valami az otthonukban ápolást végzők anyagi megbecsülése érdekében.

1-2. 

A törvényjavaslat indoklása szerint az új ellátásra azért van szükség, mert „a gyermeküket ápoló
hozzátartozók komoly terhet vesznek le az intézményrendszerről, ám mivel keresőtevékenységet
nem – vagy csak korlátozott mértékben – tudnak végezni, a számukra megállapítható nyugellátás
mértéke  alacsonyabb  lehet”.  Ez  a  megállapítás  ugyanúgy érvényes,  ha  más  hozzátartozóról
beszélünk,  hiszen előfordulhat,  hogy különböző hozzátartozót  (gyermekét,  szülőjét,  testvérét,
stb) is ápolja valaki az élete különböző szakaszában.

3. 

A kormány javaslata szerint az új ellátás mértéke 50 000 forint lesz. Mi úgy véljük, hogy ez az
összeg kötődjön a  mindenkori  ápolási  díj  összegéhez,  hiszen eleve  az  ápoláshoz,  az ápolási
díjhoz  kötődik  a  jogosultság.  Javasoljuk,  hogy  az  új  ellátás  mértéke  legyen  az  ápolási  díj
alapösszegének 160%-a. Ez egyébként magasabb összegű ellátást jelentene a tervezetnél, mivel
ez 52 000 forintot jelentene az érintetteknek.

2


