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Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 66. § (2) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Szoctv.
b) 44. § (1) bekezdése szerinti ápolási díj havi alapösszege a [2019. évben 32 600 forint]kötelező
legkisebb munkabér összege.

Indokolás 

1. 

A szociálpolitika legfontosabb feladata, hogy az egyének és családok szintjén megteremtse a
létbiztonságot,  védje  a  káros  gazdasági  és  társadalmi  hatásoktól.  Ennek  megfelelően  a
szociálpolitika nem más, mint jövedelemjuttatás a piac megkerülésével, aminek lehetőségét az
állam biztosítja, lehetőleg vagy kizárólag csak a rászoruló egyének és közösségek számára. Az

1 A HHSZ  91.  §  (4)  bekezdése  alapján  a  központi  költségvetés  és  a  költségvetési  fejezetek
bevételi és kiadási főösszegére és egyenlegére – a Gst. 25. § (2) bekezdése szerinti módosító
javaslat  kivételével  –  kizárólag  a  költségvetési  ügyekkel  foglalkozó  bizottság  nyújthat  be
módosító javaslatot. 

2 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



államnak  kötelessége  azon  személyek  és  családjaik  segítése,  akik  nehéz  helyzetbe  kerültek
egészségmegromlásuk  vagy  állapotuk  miatt.  Magyarországon  ma  kb.  45  ezer  ember  ápolja
otthon  gyermekét,  idős  hozzátartozóját.  Ezen  családok  áldozatos  és  társadalmilag  hasznos
munkát  vállalnak azzal,  hogy otthonukban végzik  a  hozzátartozóik ápolását,  gondozását.  Az
egyébként is nehéz helyzetbe került családok anyagilag is ellehetetlenülnek azzal, hogy aki az
ápolást vállalja, nem tud keresőtevékenységet végezni, hiszen sok esetben ez az ápolás 24 órás
„szolgálatot”  jelent,  így a  család  anyagi  helyzete  is  megromolhat,  ráadásul  egy ilyen  nehéz
élethelyzetben a családok kiadásai megnőnek. A Jobbik Magyarországért Mozgalom javasolja az
ápolási  díj  emelését  a  kötelező  legkisebb  munkabér  összegére,  vagyis  a  mindenkori
minimálbérnek  megfelelő  összegre,  ezzel  segítve  azokat  a  családokat,  akik  áldozatot  hozva
szeretteiket saját környezetében ápolják, gondozzák.
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