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Tisztelt Elnök Asszony! 
 
 
A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) mindenek előtt üdvözli 
azt a jogalkotói szándékot, mely a hosszú ideig családtagjukat ápoló személyek időskori 
megélhetésének javítását célozza, figyelembe véve és méltányolva ezzel azt az anyagiakban is 
megjelenő hátrányt, amit ezek az emberek kénytelenek elkönyvelni az ápolási, gondozási 
feladatok ellátásával. Különösen nagyra értékeljük a most megszületett jogalkotói döntést, 
mivel több mint másfél évtizeden keresztül nem sikerült érdemi előrelépést elérnünk. Az 
érintettek szempontjából jelentős intézkedés valósul meg.  
 
Az ápolási díj sok mozgáskorlátozott és más fogyatékosságban, betegségben érintett személyt, 
családot érint, ezért a MEOSZ fokozott figyelemmel követi az e téren bekövetkező 
változásokat, és mint az érintettekért elkötelezett érdekvédelmi szervezet, köteles továbbra 
is rendszeresen észrevételeket tenni, javaslatokat megfogalmazni az ápolást végzők 
helyzetének minél szélesebb kört érintő javulása érdekében. 
 
Ennek jegyében az egyes családtámogatási tárgyú, valamint egyéb törvények módosításáról 
szóló 18312. számú, az Emberi Erőforrások Minisztériuma által az Országgyűlésnek 
beterjesztett törvényjavaslattal kapcsolatban az alábbiakat javasoljuk.  
 
A tartós ápolást végzők időskori támogatását, illetve a nyugdíjkiegészítés havi 50 ezer forintos 
mértékét az ápolás következtében kiesett jövedelem egyfajta kompenzálására megfelelőnek 
tartjuk. A nyugdíjkiegészítésre vonatkozó szabályozással azonban mégsem tudunk 
maradéktalanul egyetérteni. 
 
A törvényjavaslat értelmében a tartós ápolást végzők időskori támogatására öregségi nyugdíja 
megállapítását követően az a személy lehet jogosult, aki az öregségi nyugdíjra való jogosultság 
kezdő időpontját közvetlenül megelőző, összesen 20 éven át saját háztartásában ápolta, 
gondozta gyermekét, aki után ebben az időszakban ápolási díjat (ezen belül legalább 1 éven 
át kiemelt, vagy emelt összegű ápolási díjat), illetve a gyermek tartós betegsége, 
fogyatékossága okán gyermekgondozási segélyt, vagy gyermekgondozást segítő ellátást 
kapott.  
 
A 20 éven át tartó ápolás, gondozás véleményünk szerint nem csak azok esetében okoz 
jelentős, anyagiakban is megnyilvánuló hátrányt, akik gyermeküket gondozzák, hanem 
azoknak is, akik egyéb, tartós gondozásra, gyakran 24 órás felügyeletre szoruló családtagjukról 
gondoskodnak. 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján a kiemelt, 
illetve emelt összegű ápolási díj – melyre való jogosultság a törvényjavaslat szerint feltétele a 
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támogatásnak – a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos családtag, nem pedig kizárólag 
a gyermek ápolása, gondozása esetén állapítható meg. Ezt is figyelembe véve nem tűnik 
következetesnek az a javaslat, amely az egyébként súlyosan beteg, vagy fogyatékos ápolásra 
szoruló családtagok közül kiemeli a gyermekeket, és csak az ő gondozásukkal összefüggésben 
teszi lehetővé a nyugdíjkiegészítés megállapítását. 
 
Az is gyakran előfordulhat, hogy egy adott személy 20 éven át, esetleg még hosszabb ideig 
végez ápolási tevékenységet, ezt azonban nem, esetleg nem csak gyermeke, hanem szülője, 
vagy más családtagja érdekében is folytatja. Az ápolás, gondozás következtében történő 
jövedelemkiesés ezeket az embereket is sújtja, ők ugyanakkor ennek kompenzálására a 
törvényjavaslat alapján nem számíthatnak. 
 
További problémát jelent, hogy a gyermekek ápolása, gondozása is csak akkor jogosít 
támogatásra, ha arra az öregségi nyugdíjra jogosultság kezdő időpontját közvetlenül megelőző 
20 éven át kerül sor. Teljesen életszerű ugyanis, hogy egy szülő adott esetben hosszú időn át 
gondozza a gyermekét, a nyugdíjazása előtti időszakban azonban azt valamely okból (például, 
mert az ő egészségi állapota is megromlott) már nem tudja ellátni. 
 
 
Mivel a tervezet a támogatásra jogosultak között a fentiek alapján indokolatlanul diszkriminál, 
javasoljuk a tartós ápolást végzők időskori támogatására jogosultak körének kibővítését.  
 
Kérjük T. Elnök Asszonyt, tegye lehetővé, hogy a bizottság 2017. november 21-ére kitűzött 
ülésén a MEOSZ is kifejthesse a törvényjavaslattal kapcsolatos álláspontját!  
 
 
Bízva javaslatunk támogatásában,  
 
 
Budapest, 2017. november 16.  
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