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51700 magyar ápolási díjban részesülő család ügye ürügy lett egy politikai és 
méltatlan csatában! 

 
Elég! Nem játék a kiszolgáltatott helyzetben lévőket médiajelenlétre és 

álságos népszerűségre használni! 
 
 
 

Ma Magyarországon 51700 krónikus beteg, idős és fogyatékos emberről való gondoskodás 
mellett köteleződött  el  családja, felvállalva ezzel az elszegényedést, elszigetelődést, a 
láthatatlanná válást! 
Ez a döntés tiszteletreméltó, hisz olyan alapvető és minőségi emberi cselekedet egy 
családtagunk érdekében, amelyet egy magát kereszténynek valló államnak és társadalomnak 
kötelessége megbecsülni!  
 
Az államnak kötelessége a családokat ebben a nehéz helyzetben meghozott döntésében 
szakmailag is megalapozott rendszerrel támogatni, a társadalomnak szolidaritást vállalni, az 
érdekvédelemnek valódi szakpolitikai lobbit folytatni, az ellenzéki pártoknak pedig ezt a 
folyamatot támogatni! 
 
Mi magyarok ebből megint megbuktunk, holott rég nem volt ekkora esély arra, hogy végre 
érdemben rendezzük a helyzetet úgy, hogy  az egyetlen szempont  az érintettek, az 51700 
család érdeke legyen! 
 
Sikerült egy álságos bohózattá silányítani a lehetőséget, holott hajszálnyira voltunk a 
megoldáshoz! 
Gratulálok Önöknek! Ismét  nem sikerült, és ebben a hangoskodóknak irdatlan nagy 
felelősségük van!  
 
Se a magukat „érdekvédelemnek” tartó hangoskodók, se ezt a „nagyszerű lehetőséget” ki nem 
hagyó ellenzéki politika nem értette meg a felelősségét! Nem számított semmi, csak a 
médiaszereplés  és az érintettek hergelése.  
 
Felhívom ismételten a figyelmüket arra az egyszerű és mégis figyelmen kívül hagyott tényre: 
ez nem a kormány és az ellenzék csatája, ez nem egy újabb lehetőség a kormány 
megbuktatására!!! Erre válasszanak más terepet! A fogyatékos emberek ügye ehhez ne 
szolgáljon ürügyet! Bennünket meg hagyjanak végre érdemben dolgozni! Ez egy szakpolitikai 
kérdés, amelynek rendezéséhez szakmai tudás és felkészültség kell a valódi érdekvédelem 
részéről, az állam részéről pedig elköteleződés a probléma megoldására. Mindenki más 
csendben támogassa az ügyet! 
 

mailto:meosz@meosz.hu


2 
 

Senki nem lesz attól érdekvédő és harcos ellenzéki, ha hangosan kiabál, „együttérző” arccal 
mosolyog a kamerába, átgondolatlanul beszél és hergeli a tömeget! 
Ráadásul a hat országos szövetség legitimitását is megkérdőjelezték, és mivel nem az ápolási 
díj szakmai alapú rendezése volt a tényleges érdekük, megakadályozták, hogy érdemi 
eredményre jussunk. 
 
Öntsünk tiszta vizet a pohárba! Legyen a fókusz az 51700 család helyzetén való valódi 
változtatás szándékán! 
 
Az ápolási díj helyesen három kategóriába sorolja az érintetteket a szerint, hogy a betegsége 
vagy fogyatékossága alapján mekkora ellátási szükséglete van. Helyesen az ápolásért járó 
díjazás is meg van különböztetve. El kell ismerni: bár minden élethelyzet nehéz, de a 
családtagunk állapota alapján más a velejáró fizikai teendő és az érzelmi megterhelés is! 
Igazságtalan egyenlőségjelet tenni és hátrányosan megkülönbözteti a nehezebb helyzetben 
lévőket ismételten! 
 
Az egyetlen pont, amit senki nem kritizált, az a három kategória szerinti felosztás volt. 
Vitatott volt viszont a díjak mértéke és az ápolást végzők jogosultságainak kiterjesztése. Ezt 
kellett volna rendezni. Részletes szakmai anyaggal állt ki erről a MEOSZ, amihez csatlakozott 
2017 márciusában az AOSZ, ÉFOÉSZ, MVGYOSZ, SINOSZ és SVOE. A MEOSZ akkor megkeresett 
több szülői szervezetet, akikkel egyeztetést folytatott és támogatólag aláírták a 
javaslatcsomagot. Egyetlen szülői szervezet nem támogatta, hogy az 51700 családért együtt 
álljunk ki, és ezt levelében meg is írta. Véleménye szerint úgyse támogatja a magyar állam az 
összes családot és csak egy szűk körre kell koncentrálni! A MEOSZ álláspontja az 51700 család 
helyzetének együttes és érdemi változtatása volt, van és lesz! 
 
A hat országos érdekvédelem emellett azt is elérte a tárgyalások alatt, hogy készüljön stratégia 
a szolgáltatási gyűrű megerősítésére. Hisz az elszigetelődés, a terhek csökkentése, az ápolást 
igénylők rehabilitációs és speciális ellátási szükségletei is fontosak. Legyen az érintettek 
szükségleteinek kielégítésére elegendő mennyiségű, minőségű és az egész ország területén 
elérhető szolgáltatás: köznevelési, egészségügyi és szociális (támogatószolgálat, nappali 
intézmény, stb.). 
Az állam megértette és partner volt, a hangoskodó „érdekvédők” és az ellenzék figyelmen kívül 
hagyta, mert nem is értik miről van szó… 
A mi prioritásunk az érintett családok helyzetének rendezése, a többieké a „hangoskodás” és 
média szereplés volt. 
Bár egyértelműen bebizonyosodott, ha azt akarjuk, hogy ne érdemi döntés szülessen és ne 
51700 családot érintsen, akkor elég azt skandálni: minimálbér és munkaviszony! 
 
Kudarcra ítélték az ügyet eleve és elvették a levegőt az érdemi egyeztetésektől! 
 
A meglévő adatok alapján bemutatjuk a rendszer átalakulását, hogy végre legyünk tisztában 
azzal mi zajlott le az elmúlt időszakban. 
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 2018.06.hó 2018.12. hó 2019.01.hó 

Alap 
ápolási 

22 698 fő 23 900 fő 14 900 fő 

 779 140 000 Ft/hó 558 601 000 Ft/hó 

Emelt 
ápolási 

12 917 fő 13 200 fő 10 000 fő 

 645 480 000 Ft/hó 563 980 000 Ft/hó 

Kiemelt 
ápolási 

14 268 fő 14 600 fő 8 500 fő 

 8 567 280 Ft/hó 573 597 000 Ft/hó 

GYOD   18 300 fő 

   1 830 000 000 Ft/hó 

Összesen 49 883 fő 51 700 fő 51 700 fő 

 2 281 348 000 Ft/hó 3 526 178 000 Ft/hó 

  27 376 176 000 Ft/év 42 314 136 000 Ft/év 

 
A magyar állam 64,70% emelést hajtott végre a havonta felhasználható keret számára. 
Igen, ez hatalmas előrelépés lehetne az 51700 család életében, ha nem vezette volna be a 
GYOD-ot, hanem a meglévő rendszerben osztotta volna fel. 
 
Miért? 
 
A most bevezetésre kerülő új ellátási forma a gyermekek otthonápolási díja nem tesz 
különbséget ellátási szükséglet alapján: 
 
A számok tökéletesen visszaigazolják a GYOD okozta problémát, nézzük meg: 

 

 Összesen Alap ápolási Emelt  ápolási Kiemelt ápolási 

GYOD 18 300 fő 9 000 fő 
került át a GYOD-ba 

3 200 fő 
került át a GYOD-ba 

6 100 fő 
került át a GYOD-ba 

 
A GYOD számára 2019.01.01.-én egyetlen kritérium volt: az anya ápolja a gyermekét, nem 
számolva az ápolási szükséglet nagyságának különbözőségével. 
 
Az alap ápolási díjon részesülők közel 50%-a lesz a felülvizsgálatokig a rendszer átmeneti 
nyertese, míg azok, akik a legnehezebb terhet cipelik és kiemelt ápolási díjon vannak (ápolást 
végző feleségek, férjek, testvérek, gyermekek: CSALÁD !!!!!!!!) 2/3-a az „útszélén” maradt! 
 
Ez igazságos? 
 
Nem kell a GYOD! Nem kell a drága és „új” felülvizsgáló orvosokat újból és feleslegesen terhelni 
a felülvizsgálattal! Az ápolási díj felülvizsgálata rendben volt, megfelelő kompetenciával bíró 
háziorvosok és szakértők végezték. Nincs értelme terhelni az orvosokat és a 18 300 GYOD-ban 
érintett családot újabb vizsgálatnak kitenni, ami az állami költségvetésből is jelentős forrást 
igényel! 
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Az ápolási díjra és GYOD-ra betervezett 64,70%-kal megemelt költségvetési forrást a meglévő 
ápolási díjasok között kell felosztani, nem gerjesztve további feszültségeket! Soha ekkora 
díjemelés nem volt az ápolási díjban, és továbbra is tartani kell azt az ígéretet, hogy 2022-ig 
megemelik a mindenkori minimálbér erejéig.  
 

 2018.12. hó 2019.01.hó Javasolt 
2019.02.hó 

 
Alap 

ápolási 

23 900 fő 14 900 fő 23 900 fő 

32 600 Ft/hó 37 490 Ft/hó 45 000 Ft/hó 

 558 601 000 Ft/hó 1 075 500 000 Ft/hó 

 
Emelt  

ápolási 

13 200 fő 10 000 fő 13 200 fő 

48 900 Ft/hó 56 398 Ft/hó 76 000 Ft/hó 

 563 980 000 Ft/hó 1 003 200 000 Ft/hó 

 
Kiemelt 
ápolási 

14 600 fő 8 500 fő 14 600 fő 

58 680 Ft/hó 67 482 Ft/hó 100 000 Ft/hó 

 573 597 000 Ft/hó 1 460 000 000 Ft/hó 

 
GYOD 

 18 300 fő 0 fő 

 100 000 Ft/hó - 

 1 830 000 000 Ft/hó - 

Összesen: 2 281 348 000 Ft/hó 3 526 178 000 Ft/hó 3 538 700 000 Ft/hó 

  + a GYOD 18 300 
felülvizsgálat költsége 

 

 
A MEOSZ 2017 tavaszán nyújtotta be az EMMI akkori szociális ügyekért és társadalmi 
felzárkóztatásáért felelős államtitkárának a részletes, mindenre kiterjedő szakmai javaslatait. 
Az ápolást végzők időskori nyugdíj kiegészítésén kívül semmilyen érdemi előrelépést nem 
értünk el. A változás Fülöp Attila államtitkár kinevezésével indult el. Ő hívta össze a hat 
országos érdekvédelmi szervezetet egyeztetésre, melyre az egészségügyi és a Novák Katalin 
által vezetett államtitkárságot is meghívták.  
 
Novák Katalin államtitkár egyetlen alkalommal sem volt jelen az egyeztetésen, és nem is 
tájékoztatta a hat szervezetet a GYOD terveiről, csak a sajtótájékoztatóját követően a médiából 
értesültünk arról, hogy az eredeti megállapodást átlépve más döntést hozott. 
 
Novák Katalin államtitkár intézkedése megosztotta a jogosultakat, és újabb feszültséget 
generált azáltal, hogy azonos élethelyzetben lévő családokat különböztet meg hátrányosan. Ez 
a megoldás  nagyon messze van  az elvárhatótól. Hiába próbálja már kommunikációval takarni, 
a tények, tények maradnak! Nem elég jót akarni, jól is kell csinálni! 
Egy sikertörténetet így lehet elrontani, és újabb feszültségeket generálni. Miközben a 
„hangoskodókat” szerette volna elhallgattatni, sikerült még újabb muníciót biztosítani 
számukra, miközben 33 400 családon nem segítettünk, és a GYOD-ban részesülő 18 300 család 
kétharmada csak átmeneti nyertes. 
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A lenti táblázatban összesítettük mely szakmai javaslatunkra, milyen kormányzati döntés 
született. 
Jelentős előrelépések a korábbiakhoz képest! 
 

 MEOSZ javaslatai az ápolási díj 
rendszerének átalakítására vonatkozóan 

Ami a javaslatokból eddig megvalósult 

-Változatlanul differenciáltan kell  
megállapítani, azonban a legalacsonyabb 
összegű ápolási díjnak  
- el kell érnie a mindenkori minimálbér 
összegét: 
- alap ápolási díj 149 000 Ft, 
- emelt ápolási díj 223 500 Ft, 
- a kiemelt ápolási díj 268 200 Ft. 

 
- Az alapösszegű ápolási díj 37 490 Ft. 
- Az emelt összegű ápolási díj 56 398 Ft. 
- A kiemelt ápolási díj 67 482 Ft. 
 
GYOD 100 000 Ft/hó és nem differenciál  

Az ápolást végző személy e tevékenysége 
minősüljön teljes körű biztosítást 
eredményező speciális foglalkoztatási 
jogviszonynak, mely a munkaviszonnyal 
azonos jogosultságokat biztosít. 
 

1. a megváltozott munkaképességűek 
ellátásaira való jogosultság megállapítása 
során az ápolási díj, illetve a GYOD folyósítási 
időtartama is biztosításban töltött időnek 
számít; 
2. továbbá ha az ápolási díjra való jogosultság 
bármely okból megszűnik, akkor az ápolási 
díjat a megszűnésre okot adó körülmény 
bekövetkezésétől még 3 hónapig (a 
munkanélkülieknek járó ellátás is ilyen 
időtartamra jár) folyósítani kell. 

Az ápolási díjra jogosultak körét ki kell 
bővíteni annak érdekében, hogy az 
otthonápolás azoknak az ápolásra szoruló 
személyeknek is lehetővé váljon, akiknek 
nincsenek hozzátartozóik, vagy vannak 
ugyan, de az ápolási feladatok ellátását 
valamely okból nem tudják vállalni. 
 

Kissé bővült az ápolási díjra jogosultak köre, 
amennyiben mostantól az ápolási díjra 
jogosultság szempontjából hozzátartozónak 
kell tekinteni azt is, aki elhunyt házastársa 
egyeneságbeli rokonának vagy testvérének, 
vagy a kérelem benyújtását megelőző 10 éven 
belül összesen legalább 3 évig nevelőszülőként 
háztartásában ellátott, a kérelem 
benyújtásakor utógondozói ellátásban nem 
részesülő, és vele egy háztartásban élő, 
nagykorúvá vált személynek a gondozását, 
ápolását végzi. 

Javasoltuk bővíteni annak a lehetőségét, 
hogy a rendszeres pénzellátások legalább 
egy része az ápolási díj teljes összegével 
együtt igénybe vehető legyen. Ennek 
következtében az ápolást vállaló családtag 
nem kényszerülne lemondani az őt 
egyébként teljesen más jogcímen megillető 
ellátásáról, vagy hogy az egyéb ellátása 
megtartása miatt ne tudja az arra rászoruló 
családtagja ápolását vállalni. 

Az ápolási díjra vonatkozóan ezek a szabályok 
nem változtak, a GYOD mellett több ellátás jár 
egyidejűleg.  
 

Szolgáltatási gyűrű Megegyezés szerint stratégia készül. 
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A MEOSZ álláspontja változatlan: a támogatási rendszer kedvezményezettje a beteg vagy 
fogyatékos ember, és az ő szükségleteinek a kielégítése a prioritás és nem az, hogy ki végzi az 
ápolást. A családok támogatása nem merülhet ki az  anya és gyermek kapcsolaton, hanem ki 
kell terjednie a testvérre, férjre, feleségre is többek között. Ne legyünk álságosak!  A 
kormányzati intézkedéseknek elsősorban azt kell megcélozniuk, hogy az érintettek családban 
tudjanak maradni. Ehhez az ellátását végző személy részére biztosítandó ellátásról is 
gondoskodni kell a megfelelő jogosultsági jogviszonyok garantálása mellett. Legalább akkora 
hangsúlyt kell fektetni azon intézkedésekre is, melyek garantálják, hogy a beteg vagy 
fogyatékos ember ne szigetelődjön el a társadalomtól. Így szükséges biztosítani a kortársi 
közösségben való létet, az állapotának megfelelő rehabilitációt és fejlesztéseket,a család 
terheinek csökkentését célzó egyéb szolgáltatásokkal együttesen. 
 
Még egy kérésünk van!! A fogyatékos embereket érintő kérdések kormányzati gazdája a 
jövőben maradjon a szociális ügyekért felelős tárca és továbbra is ott koordinálják az ügyeinket! 
 
Budapest, 2019. február 4.  
 
 
                 Kovács Ágnes 

a MEOSZ elnöke 
 

 

 


