
ÁPOLÁSI DÍJ 
 
Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú 
hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. 
 
 
ALANYI JOGÚ ÁPOLÁSI DÍJ: 
 
Ki jogosult rá? 
 

 A hozzátartozó – a jegyes kivételével – ha állandó és tartós gondozásra szoruló 
- súlyosan fogyatékos, vagy 
- tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását végzi. 

 
Mit kell csatolni a kérelemhez illetve mit kell bemutatni az ügyfélszolgálaton? 
 

 Formanyomtatványon benyújtott kérelem, 
 Az ápolt személy háziorvosa által kitöltött igazolás és szakvélemény, 
 Ha az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint 

nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban, illetőleg 
óvodai, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó bentlakásos intézményi elhelyezésben 
részesül, vagy közoktatási intézmény tanulója, illetőleg felsőoktatási intézmény 
nappali tagozatos hallgatója, akkor az intézmény vezetőjének igazolása, 

 Keresőtevékenység folytatása esetén a munkáltató igazolását arról, hogy a kérelmező 
napi hány órában folytat keresőtevékenységet, 

 Ha a kérelmező más rendszeres pénzellátásban részesül, akkor az arról szóló hivatalos 
igazolást, illetve az arra vonatkozó személyes nyilatkozatot. 

 
Összege: 

 Az ápolási díj havi összege a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott 
alapösszeg 100%-a, azaz 29.500.-Ft  

 Az ápolási díj havi összege a más rendszeres pénzellátásban részesülő jogosult esetén 
a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott alapösszeg 100%-ának, 
azaz 29.500.-Ft-nak és a jogosult részére folyósított más rendszeres pénzellátás havi 
összegének a különbözete  

 
 
Hol igényelhető? 

 a kérelmező lakcíme szerint illetékes járási hivatalnál, 
 a kérelmező lakcíme szerint illetékes járási hivatal települési önkormányzatoknál 

rendszeresen ügyfélfogadást tartó ügysegédeinél 
 
 
Ügyintézési határidő: 21 nap 
 
 
 
 
 



EMELT ÖSSZEGŰ ÁPOLÁSI DÍJ: 
 

Ki jogosult rá? 
 

  A hozzátartozó – a jegyes kivételével – ha állandó és tartós gondozásra szoruló 
- súlyosan fogyatékos, vagy 
- tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását végzi. 

 
 A fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozását, ápolását végző, 

de a kiemelt ápolási díjra nem jogosult személy kérelmére állapítható meg. 
 

 Fokozott ápolást igénylő az a személy, aki más segítsége nélkül önállóan nem képes 
- étkezni, vagy 
- tisztálkodni, vagy 
- öltözködni, vagy 
- illemhelyet használni, vagy 
- lakáson belül – segédeszköz igénybevételével sem – közlekedni,  
- feltéve, hogy ezek közül legalább három feltétel egyidejűleg fennáll. 

 
Mit kell csatolni a kérelemhez illetve mit kell bemutatni az ügyfélszolgálaton? 
 

 Formanyomtatványon benyújtott kérelem, 
 Az ápolt személy háziorvosa által kitöltött igazolás és szakvélemény, 
 Ha az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint 

nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban, illetőleg 
óvodai, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó bentlakásos intézményi elhelyezésben 
részesül, vagy közoktatási intézmény tanulója, illetőleg felsőoktatási intézmény 
nappali tagozatos hallgatója, akkor az intézmény vezetőjének igazolása, 

 Keresőtevékenység folytatása esetén a munkáltató igazolását arról, hogy a kérelmező 
napi hány órában folytat keresőtevékenységet, 

 Ha a kérelmező más rendszeres pénzellátásban részesül, akkor az arról szóló hivatalos 
igazolást, illetve az arra vonatkozó személyes nyilatkozatot. 

 
Összege: 
 

 Az emelt összegű ápolási díj havi összege a központi költségvetésről szóló törvényben 
meghatározott alapösszeg 150%-a, azaz 44.250.- 

 - Az emelt összegű ápolási díj havi összege a más rendszeres pénzellátásban részesülő 
jogosult esetén a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott alapösszeg 
150%-ának, azaz 44.250.-Ft-nak és a jogosult részére folyósított más rendszeres 
pénzellátás havi összegének a különbözete  

 
Hol igényelhető? 

 a kérelmező lakcíme szerint illetékes járási hivatalnál, 
 a kérelmező lakcíme szerint illetékes járási hivatal települési önkormányzatoknál 

rendszeresen ügyfélfogadást tartó ügysegédeinél 
 

 
Ügyintézési határidő: 21 nap 



 KIEMELT ÁPOLÁSI DÍJ: 
 

Ki jogosult rá? 
 

 A hozzátartozó – a jegyes kivételével – ha állandó és tartós gondozásra szoruló 
- súlyosan fogyatékos, vagy 
- tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását végzi. 
- 18. életévét betöltötte, és a rehabilitációs hatóság a komplex minősítés során 

megállapítja, hogy a megváltozott munkaképességű személy egészségkárosodása 
jelentős és önellátásra nem, vagy csak segítséggel képes; 

- 18. életévét nem töltötte be, állapota miatt magasabb összegű családi pótlékot 
folyósítanak, és ezzel együtt a magasabb összegű családi pótlékra jogosító állapot 
igazolását végző szakorvos igazolja, hogy betegsége vagy fogyatékos állapota miatt 
tartós ápolást, gondozást igényel; 

- 18. életévét betöltötte, közoktatási intézményben tanul, állapota miatt magasabb 
összegű családi pótlékot folyósítanak annak a tanévnek a végéig, amelyben a 20. 
életévét betölti, és ezzel együtt a magasabb összegű családi pótlékra jogosító állapot 
igazolását végző szakorvos igazolja, hogy betegsége vagy fogyatékos állapota miatt 
tartós ápolást, gondozást igényel; 

- 18. életévét betöltötte, közoktatási intézményben tanul, sajátos nevelési igényű, de 
fogyatékossági támogatásra nem jogosult tanuló állapota miatt magasabb összegű 
családi pótlékot folyósítanak annak a tanévnek a végéig, amelyben a 23. életévét 
betölti, és ezzel együtt a magasabb összegű családi pótlékra jogosító állapot igazolását 
végző szakorvos igazolja, hogy betegsége vagy fogyatékos állapota miatt tartós 
ápolást, gondozást igényel. 
 

 Kiemelt ápolási szükséglete áll fenn annak a személynek, aki más segítsége nélkül 
önállóan nem képes 

- étkezni, vagy 
- tisztálkodni, vagy 
- öltözködni, vagy 
- illemhelyet használni, vagy 
- lakáson belül – segédeszköz igénybevételével sem – közlekedni,  
- feltéve, hogy ezek közül legalább kettő feltétel egyidejűleg fennáll. 

 
Mit kell csatolni a kérelemhez illetve mit kell bemutatni az ügyfélszolgálaton? 

 
 Formanyomtatványon benyújtott kérelem, 
 Ha az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint 

nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban, illetőleg 
óvodai, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó bentlakásos intézményi elhelyezésben 
részesül, vagy közoktatási intézmény tanulója, illetőleg felsőoktatási intézmény 
nappali tagozatos hallgatója, akkor az intézmény vezetőjének igazolása, 

 Keresőtevékenység folytatása esetén a munkáltató igazolását arról, hogy a kérelmező 
napi hány órában folytat keresőtevékenységet, 

 Ha a kérelmező más rendszeres pénzellátásban részesül, akkor az arról szóló hivatalos 
igazolást, illetve az arra vonatkozó személyes nyilatkozatot, 

 



 18 éves kor feletti ápoltak esetén: a rehabilitációs hatóság érvényes és hatályos 
szakhatósági állásfoglalása az ápolt személy egészségi állapotáról (2012. január 1. 
napját követően kiállított az elfogadható), 

 Azon 18. életévüket betöltött, ápolt személyek esetében, akik az egészségi 
állapotukról (egészség-károsodásukról) 2012. január 1. napja előtt kiállított 
szakvéleménnyel rendelkeznek, nekik a kormányablaknál (cím: 8900 
Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 9-11.; ügyfélfogadási idő: hétfőtől péntekig 8-20 
óráig) az alábbi dokumentumokat szükséges kitöltve és aláírva benyújtaniuk az 
egészségi állapotuk komplex minősítésének elvégzéséhez (a kormányablak a 
dokumentumokat továbbítja a rehabilitációs hatóság részére): 

 Kérelem a komplex minősítés eredményéről szóló hatósági bizonyítvány kiadásához 
magánszemély részére, 

 Nyilatkozat a komplex minősítéshez, 
 az ápolt személy kezelőorvosa által kitöltött orvosi beutalót az NRSZH szakértői 

bizottságához, illetve FOB-hoz a munkaképesség-változás, a fogyatékosság 
véleményezése vagy a keresőképesség felülvéleményezése céljából. 

 18 éves kor alatti, illetve azon nagykorú ápoltak esetén, akikre tekintettel 
tanulmányaik folytatása miatt magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak, 
szükség van a magasabb összegű családi pótlékra jogosító állapot igazolását végző 
szakorvos által – a kiemelt ápolási díjra való jogosultságot megalapozó 
körülményekről szóló igazolásra.  

 
Összege: 

 
 A kiemelt ápolási díj havi összege a központi költségvetésről szóló törvényben 

meghatározott alapösszeg 180%-a, azaz 53.100.-Ft 
 A kiemelt ápolási díj havi összege a más rendszeres pénzellátásban részesülő jogosult 

esetén a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott alapösszeg 180%-
ának, azaz 53.100.-Ft-nak és a jogosult részére folyósított más rendszeres pénzellátás 
havi összegének a különbözete  

 
 

Hol igényelhető? 
 a kérelmező lakcíme szerint illetékes járási hivatalnál, 
 a kérelmező lakcíme szerint illetékes járási hivatal települési önkormányzatoknál 

rendszeresen ügyfélfogadást tartó ügysegédeinél 
 
 

Ügyintézési határidő: 21 nap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MÉLTÁNYOSSÁGI ÁPOLÁSI DÍJ: 
 

Ki jogosult rá? 
 

 A hozzátartozó, aki 18 év feletti tartósan beteg személy gondozását, ápolását végzi. 
 

 Méltányossági ápolási díj esetében a jogosultság megállapítása szempontjából 
figyelembe vehető egy főre számított havi jövedelemhatárt úgy kell szabályozni, hogy 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegénél, egyedülálló esetén annak 
150%-ánál alacsonyabb nem írható elő. A települési önkormányzat rendeletében 
szabályozhatja, hogy az ápolást végző személy a kötelezettségét mely esetekben nem 
teljesíti. 

 
 

Mit kell csatolni a kérelemhez illetve mit kell bemutatni az ügyfélszolgálaton? 
 

 Formanyomtatványon benyújtott kérelem, 
 Az ápolt személy háziorvosa által kitöltött igazolás és szakvélemény, 
 Ha az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint 

nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban, illetőleg 
óvodai, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó bentlakásos intézményi elhelyezésben 
részesül, vagy közoktatási intézmény tanulója, illetőleg felsőoktatási intézmény 
nappali tagozatos hallgatója, akkor az intézmény vezetőjének igazolása, 

 Keresőtevékenység folytatása esetén a munkáltató igazolását arról, hogy a kérelmező 
napi hány órában folytat keresőtevékenységet, 

 Ha a kérelmező más rendszeres pénzellátásban részesül, akkor az arról szóló hivatalos 
igazolást, illetve az arra vonatkozó személyes nyilatkozat, 

 Nyilatkozat arról, hogy az ápolttal tartási, életjáradéki, illetve öröklési szerződést 
kötött-e az ápoló, 

 Jövedelem- és vagyonnyilatkozat az egy háztartásban élőktől. 
 
Összege: 
 

 Az ápolási díj havi összege a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott 
alapösszeg legalább 80%-a, 

 Az ápolási díj havi összege a más rendszeres pénzellátásban részesülő jogosult esetén 
a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott alapösszeg legalább 80%-
ának a jogosult részére folyósított más rendszeres pénzellátás havi összegének a 
különbözete  

 
 
Hol igényelhető? 
 

 A kérelmező lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri 
hivatalánál. 

 
Ügyintézési határidő: 21 nap 
 
 



Egyéb általános tudnivalók: 
 
Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó,  
 

 ha az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint 
nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban, óvodai, 
gyermekvédelmi szakellátást nyújtó bentlakásos intézményi elhelyezésben részesül, 
vagy közoktatási intézmény tanulója, felsőoktatási intézmény nappali tagozatos 
hallgatója kivéve, ha 

- a közoktatási intézményben eltöltött idő a kötelező tanórai foglalkozások időtartamát 
nem haladja meg, vagy 

- az intézmény igénybevételének, látogatási kötelezettségének időtartama átlagosan a 
napi 5 órát nem haladja meg, vagy 

- az intézmény látogatása, vagy igénybevétele csak az ápolást végző személy rendszeres 
közreműködésével valósítható meg; 

 rendszeres pénzellátásban részesül, és annak összege meghaladja az ápolási díj 
összegét, kivéve a táppénzt, amelyet az ápolási díj folyósításának időtartama alatt 
végzett keresőtevékenységéből adódó biztosítási jogviszony alapján folyósítanak, 

 szakiskola, középiskola, illetve felsőoktatási intézmény nappali tagozatos tanulója, 
hallgatója; 

 keresőtevékenységet folytat és munkaideje – otthoni munkavégzést kivéve – a napi 4 
órát meghaladja. 

 
A jogosultságot meg kell szüntetni, ha 
 

 az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi szükségessé, 
 az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti, 
 az ápolt személy meghal, 
 az ápolást végző vagy az ápolt személy tartózkodási joga megszűnt vagy tartózkodási 

jogának gyakorlásával felhagyott, 
 jogosultságot kizáró körülmény következik be. 
 Az ápolt személy halála esetén az ápolási díj folyósítását a halál időpontját követő 

második hónap utolsó napjával kell megszüntetni. 
 

 
Súlyosan fogyatékos személy utáni ápolási díjra való jogosultság továbbra is fennáll, ha 
az ápolási díjban részesülő személy 
 
 a Tny. szerint saját jogú nyugdíjnak minősülő ellátásban, 
 korhatár előtti ellátásban, 
 szolgálati járandóságban, 
 balettművészeti életjáradékban, 
 átmeneti bányászjáradékban, 
 rokkantsági ellátásban vagy 
 rehabilitációs ellátásban részesül, 
 valamint az ápolási díjat az ezen ellátásokra való jogosultság keletkezésének 

időpontjában már több, mint tíz éve folyósítják. 
 
 



 
2013.évi CCXXV. Törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásáról és egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. Törvény módosításairól: 
 

 A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira jogosult az a személy a, akinek az 
egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb 
mértékű és aki a kérelem benyújtását megelőző 
 

o 5 éven belül legalább 1095 napon át (3 év) 
o 10 éven belül 2555 napon át (7 év) 
o 15 éven belül 3650 napon át (10 év) biztosított volt. 

 
 A rokkantsági ellátást meg kell szüntetni, ha az ellátásban részesülő keresőtevékenységet 

folytat, és jövedelme 3 egymást követő hónapon keresztül meghaladja a minimálbér 150%-át 
 

 A jogalap nélkül felvett rehabilitációs vagy rokkantsági ellátást a felróhatóságtól függetlenül 
akkor is vissza kell fizetni, ha a felvételtől számított 90 nap eltelt, és a jogalap nélküli felvételre azért 
került sor, mert az ellátott EGT államból ugyanazon időszakra azonos típusú ellátásban részesült. 
 

 Ha a 2011 december 31- én rehabilitációs járadékban részesülő személy részére, 2014. 
január 1- ét követően megváltozott munkaképességű személyek ellátása kerül megállapításra, az 
ellátás összegének meghatározása során, amennyiben az kedvezőbb, a megszűnést megelőző 
hónapra járó rehabilitációs járadék összegének 140%-át veszik figyelembe. 
 

 Ha a 2011 december 31- én rehabilitációs járadékban részesülő személy  részére 2014. 
január 1- ét megelőzően megváltozott munkaképességű személyek ellátása került megállapításra, a 
rehabilitációs hatóság az ellátás összegének meghatározása során, amennyiben az kedvezőbb, a 
megszűnést megelőző hónapra járó rehabilitációs járadék összegének 140%-át veszi figyelembe, 
továbbá 2014 január 1-jére visszamenő hatállyal, hivatalból módosítja. 
 

 A rehabilitációs járadékban részesülő személyt is megváltozott munkaképességűnek kell 
tekinteni, amennyiben alkalmazásban áll. 
 
A megváltozott munkaképességű személyek ellátására vonatozó kérdéseikkel forduljanak 
bizalommal a Kormányablakok munkatársaihoz. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GYED EXTRA 
 
Az Országgyűlés 2013. december 9-én fogadta el a „Gyed extra” néven ismertté vált, „Egyes 
törvényeknek a gyermekgondozási ellátások átalakításával, valamint a szociális hozzájárulási adó 
megfizetése alóli kedvezmény bővítésével összefüggő módosításáról” szóló 2013. évi CCXXIV. 
törvényt. A törvény célja a gyermekvállalás ösztönzése, a kisgyermekes szülők számára a 
munkaerőpiacra való visszatérés feltételeinek javítása. E cél elérése érdekében 2014. január 1-jétől 
több ponton módosul a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény és a 
családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény is.  
 

1. A kisgyermeket nevelő szülő a gyermek egy éves korának betöltését követően 
gyermekgondozási díj (továbbiakban Gyed), illetve gyermekgondozási segély (továbbiakban 
Gyes) folyósítása mellett időkorlátozás nélkül folytathat kereső tevékenységet. 
 
A korábbi szabályozás szerint a Gyed mellett egyáltalán nem, a Gyes mellett pedig csak 
részmunkaidőben lehetett munkát vállalni. 
Aki jelenleg egy évesnél idősebb gyermeke után részesül ezen ellátások valamelyikében, az új 
szabályok szerint korlátozás nélkül folytathat kereső tevékenységet. 
Az, aki korábban munkába állása miatt a Gyesről lemondott, Gyedét szünetelteti, 2014. január 1-jétől 
újra kérelmezheti ellátásának megállapítását, ha az egyéb jogosultsági feltételeknek megfelel. 
 

2. A 2014. január 1-jén vagy azt követően született újabb gyermek után járó ellátás 
egyidejűleg folyósítható az idősebb testvére után járó ellátással. 
 
A korábbi szabályozás szerint a Gyed, Gyes folyósításának ideje alatt született újabb gyermek után 
csak abban az esetben lehetett terhességi- gyermekágyi segélyt vagy Gyest igényelni, ha a szülő az 
idősebb gyermeke után kapott ellátásáról lemondott, azaz választania kellett az ellátások közül. 
Az új szabályok szerint a családba 2014. január 1-jén vagy azt követően született újabb gyermek után 
úgy is folyósítható a szülő részére a neki járó új ellátás, hogy az idősebb gyermeke utáni ellátását is 
megkapja mellette. Vonatkozik ez arra az esetre is, ha a szülő jelenleg ikrek után kap gyest. 
Fontos megemlíteni, hogy az egymás mellett járó ellátásokat csak az egyik szülő veheti egyidejűleg 
igénybe, nincs lehetőség arra, hogy az egyik szülő az egyik, a másik szülő pedig a másik gyermek 
után kapjon ellátást. Ez az előírás érvényes a nagyszülői gyesre is. 
 

3. A 2014. január 1-jén vagy azt követően született ikergyermekek esetében a Gyedre való 
jogosultság időtartama 1 évvel meghosszabbodik. 
 
A korábbi szabályozás szerint a Gyed a szülést megelőző 2 éven belül biztosításban töltött 
időszaknak megfelelő időtartamra, de legfeljebb a gyermek 2 éves koráig járt. 
A módosítás hatályba lépését követően született ikergyermekek esetében ez az időtartam 1 évvel 
meghosszabbodik. 
Az ikergyermekek után nincs lehetőség kétszeresen igénybe venni a Gyedet. 
 

4. „Diplomás Gyed” 
 



Az általános feltételektől eltérő Gyed-jogosultságot állapít meg a törvény a nappali tagozaton felsőfokú 
tanulmányokat folytató, illetve azokat befejezett (szüneteltetés kezdetét, megszűnést követő 1 éven 
belüli szülés esetén) hallgatók részére. 
A gyermek születésének napjától egy éves időtartamra jogosult Gyedre az aki a gyermeke születését 
megelőző 2 éven belül magyar nyelvű felsőfokú alapképzés, felsőfokú szakképzés, felsőoktatási 
szakképzés, szakirányú szakképzés, továbbá mesterképzés, egységes, osztatlan képzés, doktori 
képzés nappali tagozatán legalább két aktív félév hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, magyar 
állampolgár vagy másik EGT állam polgára, a szülés időpontjában van magyarországi bejelentett 
lakóhelye, és a gyermeket a saját háztartásában neveli. 
 
A „Gyed extra” kapcsán felmerülő kérdéseikkel forduljanak bizalommal a Kormányablakok 
munkatársaihoz. 


