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Tárgy: Áttasfoglalás ápolási d'jjal kapcsolatos javaslatokr l

Tisztelt Elniik Asszony!

Az ápolási díjban részesiil személyek élethelyzetének javítását szolgál javaslatait k<isz ntim.

Az ápolást végzok támogatása, családjaik szociális biztonságrínak er sítése a Kormány kiernelt
célkihizése. Meggy z désiink, hogy a családtagjaikat gondoz , ápol hozzátartoz k
megbecsiilésre mélt feladatot teljesítenek. Ezert er feszítéseik elismerésére szolgál
intézkedé sek l ehet sé gét folyamatosan vizsgálj uk.

A Kormány sziímos eddigi intézkedése iranyult már arra, hogy a hozzátartoz ikat ápol

személyek munkáj ukat kedvez bb feltételek ktiz tt vé gezhessék.

A szociális igazgatásrol és szociális ellátásokr l sz l 1993. évi III. torvény (a továbbiakban:

Szt.) az ápolási díjnak három típusát szabályozza, az ápolási sztikséglet fiiggvényében emelked<í

sszegti alap, emelt, és kiemelt ápolási díjat. A kiernelt ápolási díj a legnagyobb ápolási
sziikséglettel rendelkezo családtagokat ápol k számára2014.januar l-jét l keriilt bevezetésre.

2017. januar l-jét l SYo-kal nott az ápolási díj sszege, így az alap sszegrí ápolási díj sszege
jelenleg 31 000 Ft, az emelt tisszegri ellátás 46 500 Ft, míg a kiemelt ápolási díj 55 800 Ft.

A 2018. évi k ltségvetési javaslat szintén eloirényozza az ápolási díj alap sszegének 5%-os

emelését. Ezen feliil a szaktánca vizsgá|ja annak lehet ségét is, hogy miként lehetne további

támogatást biztosítani az ápo| k bizonyos, ktil n sen nehéz helyzetben lév csoportjai részére.

A Mozgáskorlátozottak Egyestileteinek országos Sztivetsége álta| megfogalmazott javaslatokkal

kapcso l atb an az a|ábbi ál l áspontot kepvi s elj tik :

Cím: l054 Budapest, Báthoryutca 10' TeL (1) 795-1200 Fax: (l) 795-0l5l
e-mail: uevfelszolealat@emmi.sov.hu
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I. Foglalkoztatási jogviszony kialakítása. ezáltal hozzáferés biztosítása a tarsadalombiztosítási
ellátásokhoz

Az otthonápolás fog|alkoztatási jogviszonnyá alakítasanak lehetőségét a Kormány jó ideje
vizsgálja. Bar egy ilyen jellegti intézkedés jelentős előrelépés lehet a hozzátartozójukat ápoló
személyek társadalmi megbecsülése terén, számos kockrízatot is hordoz.

Az otthonápolás foglalkoztatásijogviszonnyá alakítása munkajogi szempontból dilernmákat vet

fel, tekintettel arra, hogy az ápoló és az ápolt köztitt egy sajátos, elsősorban bizalmi elven

működő, rokoni viszony áll fenn. A bizalmi elven mtiködő rokoni viszonyhoz nehezen

illeszthetőek a foglalkoztatasból következő élethelyzetek (pl. foglalkoztató kijelölése, szabadság,

napi munkaidő), továbbá nem értelmezhetőek és végrehajthatóak a foglalkoztatási jogviszonyhoz

kapcsolódó olyan fogalmak, mint például a helyettesítés és felmondás.

A foglalkoztatásijogviszony kialakítása során elengedhetetlen lenne sziímos kiegészítő szabály
bevezetése, amelyek az ápolást-gondozást végzőnek és a foglalkoztatóiknak is adminisztrációs
többlet terhet okozniínak.

Az otthonápolás foglalkozatásijogviszonnyá alakítása felvetheti továbbá annak az ígényét,hogy
más olyan ellátás is foglalkoztatásijogviszonnyá vráljon, amely családi kötelezettség teljesítését
jelenti (pl. gyermekgondozást segítő ellátas).

Meggyőződéstink, hogy a családtagjaikat gondoző, ápolő hozzátartozók megbecsülésre méltó
feladatot teljesítenek. Erőfeszítéseik elismerésére, nehéz élethelyzetiik könnyítésére azonban
álláspontunk szerint nem az ápolási díj foglalkoztatásijogviszonnyá alakítása a legmegfelelőbb
eszkóz.

Az ápolást végzők és családjaik szátmátra könnyebbséget elsősorban az ápolási tevékenységhez
kapcsolódó juttatás összegének megemelése, illefue az egyéb biztosítási alapú ellátásokhoz va|ő

hozzáférés lehetóvé tétele jelentené. E célkittizések a foglalkoztatási jogviszonnyá alakítás nélkül
is véghez vihetőek.

Amint azt a fentiekben is írtuk az ápolási díj összege 2017.janurár l-jétől emelkedett és a tervek

szerint 20l8. januar 1-jétől további emelésére kerül sor.

Az ápolási dijhoz a társadalombiztosítás keretében is kapcsolódnak kedvezmények, hiszen a

folyósítás ideje alatt az ápolő egészségügyi szolgráltatásra jogosult, nyugdíjkorhatárát elérve
pedig az ápo|ási díj folyósítási időtartamát szolgálati időként kell szrímításba venni. Ugyanakkor
tény az, hogy a hatályos szabá|yozás alapjan az ápolási díj nem jogosít teljes könien azokra a
j rírulékalapú ellátásokra, amelyek a foglalkoztatottakat megilletik.

A tiírca vizsgálja annak lehetőségét, hogy az ápolási díjban részesülő személyek miként
válhatnak e tevékenységük révén jogosulttá a megváltozott munkaképességű személyek
ellátásaira, illetve az ápolási díjra való jogosultság megszűnését követő hónapokban biztosítható-
e résziikre tiímogatás, elősegítendő a munkaerő-piacra való visszatérés lehetőségét.
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II. Az ápolási díj emelése

Az ápolási díj emelésére nyiwa ál1 lehet ségeket a Kormány valamennyi éves k ltségvetés
el készítésekor vizsgálni fogia és az ország teljesít képességét l fiigg en az e|látás <lsszege

m dosításra keriil.

III. Rendszeres pénzellátások teljes tisszegben t<irtén biztosítása az ápolási díj mellett

Az Szt. 42. s (1) bekezdés b) pont szerint nem jogosult ápolási díjra a hozzátartoz , ha

rendszeres pénzellátásban részesÍil, és annak tisszege meghaladja az ápo|ási díj sszegét.

E szabály al l kivetelt jelent, hogy a saját jogu nyugdíj mellett az ápolási díjat is tovább kell
foly sítani, ha az ápolási díjban részesiil személy

- a saját jogri nyugellátásra val jogosultság keletkezését megel z napon srilyosan fogyatékos
hozzátartozjának ápolásríra tekintettel ápolási díjra vagy kiernelt ápolási díjra volt jogosult,

és

- az ápo|ási díjra val jogosultság a saját jog nyugellátásra val jogosultság kezd napját

megel zo hrisz éven beliil legalább tíz évig fennállt.

Az ápolási díj célja, hogy j vedelemp tl ellátást biztosítson azolsa az id tartamokra,

amelyekben az ápol szernély hozzátartozja ápolása miatt nem fud teljes munkaidoben

keres tevékenységet végezni.

A rendszeres pénzellátások lényege M ápolási díjhoz hasonl an az, hogy azokban a speciális
élethelyzetekben, amikor valaki nem fud keres tevékenységet végezni, segítséget nyrijtsanak a
kies j<ivedelem p tlására. A rendszeres péruel|átások és az ápo|ási díj egytitt foly sításanak
korlátozásának hátterében az iíll, hogy egy személy esetében csak egy élethelyzetet indokolt
figyelembe venni a j vedelemp tl ellátások biztosításakor.

IV. Az ápolást végz személyek rendszeres helyettesítése

A pénzbeli és természetbeni szocirális ellátások igenylésének és megállapításának, valamint
foly sításanak részletes szabályair l sz l 6312006. (III.27.) Korm. rendelet 27. $ (l) bekezdés

szerint az ápo|ástvégzo személynek aháni segítségny jtás keretében segítség nyijthat , illetve
az ápolt személy átmenetileg, de egybefiigg en legfeljebb egy h napos id tanamban elláthat ,

ha

a) az ápo|t személy egészségi állapota ezt indokolja,
b) az ápolást végzo személy akadályoztatása miatt az ápolási tevékenységet nem tudja

ellátni.

Az ápo| személy r vid id tartamri tehermentesítésére tehát a hatrílyos szabályozás is lehet séget

biztosít a háni segítségnyujtás réverr.

V. Ápolási tevékenysée megsztinése esetén az álláskeres knek jár ellátások. szolgáltatások
biztosítása

A foglalkoztatás el segítésér l és a munkanélktiliek ellátásár l sz l 1991. évi IV. t rvény (a
továbbiakban: Flt.) alapjrán az ál|áskeres k részére biztosított pénzbeli ellátás, az álláskeres k
ellátása biztosítási el zményhez k t tt. A hatályos szabá|yozás szerint azok a személyek, akik az
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ápolási tevékenység folytatása miatt nem rendelkeznek előzetes biztosítási jogviszonnyal, az
álláskeresők ellátasara nem szerezhetnek jogosultságot. Amint fent jeleztiik, a tárca vizsgrílja
annak lehetőségét, hogy az ápolási díjra való jogosultság megszűnését követő hónapokban
biztosítható-e az ápoló személyek részére tiímogatás, elősegítendő a munkaerő-piacra való
visszatérés lehetőségét.

Az álláskeresőként való nyilvántartásba vételhez nem sztikséges előzetes biztosítasi idő megléte,
így abban az esetben, ha azt ügyfél megfelel az álláskeresők nyilvántartásba vételére vonatkozó
ríltalrános feltételeknek, úgy igenybe veheti az álláskeresők részére biztosított szolgáltatásokat,
képzéseket.

Megtisztelő észrevételeit köszönöm, munkájríhoz további sok sikert kívránok!

Budapest, 2Ol7. május ,/3 r,

Udvozlettel:
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