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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Kásler Miklós, emberi erőforrások minisztere 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Tudna -e a kormány megoldási lehetőséget kínálni 
arra, hogy minden ápolást végző szülő megfelelő juttatásban részesüljön?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

Számos elkeseredett állampolgári levél érkezik hozzám, melyekben több esetben fordul elő az a 
probléma, hogy a szülők a sokszor magatehetetlen gyermeküket ápolták több éven keresztül és 
mivel az ápolási díj nem számított munkaviszonynak, nem minden kritériumnak felelnek meg a 
jogosultság szempontjából, gyakori eset, hogy az otthonápolóknak nagyon alacsony lesz az öregségi
nyugdíjuk, a tartós ápolást végzők időskori támogatását sem kaphatják meg.

Több esetben a gyermeküket ápoló szülők kiesnek a rendszerből, megszűnik a munkaviszonyuk, 
mert nem, illetve csak részben tudnak munkát vállalni, az otthonápolás nem számít 
munkaviszonynak. Előfordulnak olyan esetek is, mikor a szülők ápolási tevékenységet végeztek 
évekig, de különböző okokból, sok esetben tudatlanságból, információhiány miatt nem igényeltek 
otthonápolási díjat, nem kerültek be a szociális ellátórendszerbe.

Kérem Miniszter Urat, hogy szíveskedjék válaszolni a következő kérdéseimre:

1.Tudna -e a kormány erre az életszerű problémára valamiféle megoldási lehetőséget kínálni, hogy 
minden olyan szülő, aki gyermekét ápolta, feladta a munkáját vagy csak részben tudott az ápolás 
mellett dolgozni, megfelelő juttatásban részesüljön?

2.Milyen információs csatornák lehetnének azok, ahol a megfelelő módon informálódhatnak az 
otthonápolást végző szülők? Esetleg a családsegítő és gyermekjóléti, védőnői, illetve háziorvosi 
szakszolgálatok, tudnának -e intenzívebb támogatást nyújtani a családoknak?

3.Van -e rá lehetőség, hogy a sérült, fogyatékossággal elő gyereküket nevelő szülők soron kívül, 
gyorsított eljárásban igényelhessék meg az otthonápolási, illetve egyéb támogatási formákat?



4.Hogyan lehetne minél egyszerűbben megoldani, hogy a rászorulók minél hamarabb, illetve minél 
egyszerűbben bekerülhessenek a szociális rendszerbe?

5.Az, aki 20 évig, illetve pár évvel kevesebb ideig otthon ápolta a gyermekét, hogyan és milyen 
nyugellátási formában részesülhet, illetve, hogy tud visszatérni adott esetben a munka világába?

6.Az otthonápolást mikortól ismeri el a kormány munkaviszonynak?

Válaszát és együttműködését előre is köszönöm.

Tisztelettel:

Ungár Péter (LMP)

Budapest, 2019. május 29.
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