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Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014 . (II . 24 .) OGY határozat 2 . melléklet
43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Korózs Lajos és dr.
Tóth Bertalan (MSZP) országgyűlési képviselők „Mit gondol Ön az ápolási díj összegéről?
Mikor fogja azt érdemben emelni a kormány?” című, K/87 . számú írásbeli választ igénylő
kérdésére adott válaszomat .
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Az Önök által feltett „Mit gondol Ön az ápolási díj összegéről? Mikor fogja azt érdembe n
emelni a kormány?” című írásbeli kérdésre — Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr
megbízásából — az alábbi választ adom .

A családtagjaikat gondozó, ápoló hozzátartozók nagy megbecsülést érdemelnek . Az ápolást

végzők támogatása, családjaik szociális biztonságának erősítése kiemelt célkitűzés, amelynek
megvalósítása érdekében az elmúlt évek során több pozitív lépés is történt .
Amint azzal Önök is tisztában vannak, az ápolási díj összege 2010 . előtt az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegéhez kötötten került meghatározásra . Mivel az öregségi nyugdíj
legkisebb összege nem került emelésre, az ápolási díj összege sem emelkedett .
Ezzel szemben az ápolási díj összege 2010 óta többször, az ellátott hozzátartozó állapotátó l

függően eltérő mértékben emelkedett. Alapösszege a 2010 . évi 28 .500 forinthoz képest 2018-
ra 32.600 forintra, az emelt összegű ellátás 37.050 forintról 44 .250 forintra emelkedett . Ezzel

egyidejűleg bevezetésre került a legsúlyosabb állapotú hozzátartozókat ápolók részére a
kiemelt ápolási díj, amelynek havi összege 2016-ban 53 .100 forint volt, de 2018-ra 58 .680
forintra emelkedett .
Az ápolási díjhoz a pénzbeli ellátás mellett a társadalombiztosítás keretében nyújtott
kedvezmények is kapcsolódnak, hiszen a folyósítás ideje alatt az ápoló egészségügy i
szolgáltatásra jogosult, nyugdíjkorhatárát elérve pedig az ápolási díj folyósítási időtartamát

szolgálati időként kell számításba venni .
A gyermeküket tartósan ápoló személy számára nyugdíjba vonulását követ ően biztosítható új
ellátási forma — mely az ápolási díjtól független ellátás — a „tartós ápolást végz ők időskori
támogatása”. Havonta 50 ezer forint összegű támogatásra lehet jogosult, aki öregségi
nyugdíjának megállapítását megel őzően legalább 20 éven át saját háztartásában ápolta
gyermekét és ezen időszak alatt ápolási díjban, illetve — tartósan beteg vagy súlyosan
fogyatékos gyermekére tekintettel — GYES-ben részesült .
Fontos kiemelni ugyanakkor, hogy 2010 és 2018 között 63 százalékkal,
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58 .680 forintra nőtt a legsúlyosabb állapotú hozzátartozót gondozók ellá : ,akj
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célja a díjak további emelése .
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