
 

ÜGYINTÉZÉSI IRÁNYTŰ  
  

  
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK  

  
A Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatalának elérhetőségei:  

  
7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.  Telefon: 82/795-137  
7530 Kadarkút, (kirendeltség)   Telefon: 82/581-008  
7275 Igal           (kirendeltség)   Telefon: 82/573-005  
         Kaposvár, Kontrássy u.5/b.Telefon: 82/527-638  

  
A Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatala hatáskörébe tartozó szociális 

ellátások köre:  
  

I. Közgyógyellátás  
II. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság  
III. Ápolási díj  
IV. Időskorúak járadéka  
V. Hadigondozottak pénzellátásával kapcsolatos ügyintézés  

  
Az ellátások igénylése során alkalmazott értelmező rendelkezések: 

  
1.Jövedelem: az elismert költségekkel és befizetési kötelezettséggel csökkentett 

 a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban:Szjatv.) 
szerint meghatározott, belföldről, vagy külföldről származó – megszerzett – vagyoni 
érték (bevétel), ideértve a Szjatv. 27.§ (1) bekezdés b; pontjában meghatározott bevételt, 
valamint a Szjatv. 1. számú melléklete szerinti adómentes bevételt, és 
azon bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény, a kisadózó 
vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény vagy az 
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve 
hozzájárulást kell fizetni.                                                           
Nem minősül jövedelemnek: a rendkívüli települési támogatás, a lakásfenntartási 
támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó 
rendszeres kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási 
kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési 
támogatás; 
a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A.§-a szerinti 
támogatás, a Gyvt. 20/B.§-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők 
számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány; 
az anyasági támogatás, a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi 
juttatása,a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított 
juttatás, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj, az 
energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás; 
a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a 
súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok 
személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás; 

a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben 
végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a Szjatv. alapján adómentes bevétel; 



  2  

az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon 
fennálló vagyoni értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni 
értékű jog ellenértékének azon része, amelyből az eladást vagy átruházást követő egy évem 
belül az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli hozzátartozója életvitelszerű, tényleges 
lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására kerül sor; 
az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére vagy a 
kötelezettség megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési eljárásában, 
továbbá közüzemi szolgáltatás szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény által, az adós 
megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor.  

2.Vagyon: az a hasznosítható ingatlan, jármű, vagyoni értékű jog, továbbá pénzforgalmi 
szolgáltatónál kezelt – jövedelemként figyelembe nem vett – összeg, amelynek 
külön-külön számított forgalmi értéke, illetve  összege az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének  harmincszorosát (jelenleg: 855.000,-Ft), vagy  
több vagyontárgy esetén  együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének nyolcvanszorosát (jelenleg: 2.250.000,-Ft) meghaladja. 
 A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági 
feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett 
személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll 
fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű. 

3.Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, 
gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező közeli hozzátartozók közössége.  

4.Közeli hozzátartozó:  a házastárs, az élettárs, a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel 
nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, 
nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, 
önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán 
tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbefogadott, mostohagyermek, és a Ptk. szerinti 
gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével  a 
nevelt gyermek; valamint korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve 
a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- 
és nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését 
megelőzően is fennállt; a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában közeli 
hozzátartozó a vér szerinti és az örökbefogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy 
élettársa.  

5.Egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik;  
6.Egyedülálló: az a személy, aki nőtlen, hajadon, elvált, özvegy, vagy aki a házastársától 

külön él, kivéve, ha élettársa van. A házastársakat akkor lehet különélőnek tekinteni, ha 
lakcímük különböző, vagy a közös használatú ingatlant a bíróság megosztotta;  

7.Háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási 
hellyel rendelkező személyek közössége;  

8.Aktív korú: a 18. életévét betöltött, de a rá irányadó nyugdíjkorhatárt be nem töltött 
személy;  

9.Keresőtevékenység: minden olyan munkavégzéssel járó tevékenység, amelyért ellenérték 
jár, kivéve a tiszteletdíj alapján végzett tevékenységet, ha a havi tiszteletdíj mértéke a 
kötelező legkisebb munkabér 30 %-át (jelenleg: 33.300,-Ft) nem haladja meg, valamint a 
mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal folytatott tevékenységet, ha az abból származó 
bevételt a személyi jövedelemadóról szóló szabályok szerint a jövedelem kiszámításánál 
nem kell figyelembe venni; nem minősül ellenértéknek a fogadó szervezet által az 
önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, valamint a szociális szövetkezet (ide 
nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység 
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ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes 
bevétel;  

10.Rendszeres pénzellátás: a táppénz, a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj, az 
öregségi nyugdíj, a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti 
életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, a rokkantsági nyugdíj, a rehabilitációs járadék, a 
megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, az öregségi járadék, a 
munkaképtelenségi járadék, az özvegyi járadék, a növelt összegű öregségi, 
munkaképtelenségi és özvegyi járadék, az özvegyi nyugdíj, – kivéve az ideiglenes özvegyi 
nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan 
beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek ellátásáról gondoskodó személy 
özvegyi nyugdíját -, a baleseti  táppénz, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a hozzátartozói 
baleseti nyugellátás, a foglalkoztatási törvény alapján folyósított pénzbeli ellátás, az 
átmeneti járadék, a rendszeres szociális járadék, a bányászok egészségkárosodási járadéka, 
a rokkantási járadék, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a 
gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az időskorúak járadéka, a 
rendelkezésre állási támogatás, a bérpótló juttatás, az aktívkorúak ellátása- foglalkoztatást 
helyettesítő támogatás -, a rendszeres szociális segély és az egészségkárosodási és 
gyermekfelügyeleti támogatás, az ápolási díj, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, a 
közszolgálati  járadék, valamint az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított 
egyéb azonos típusú ellátás.  

  
ÁLTALÁNOS (VALAMENNYI ELLÁTÁSRA VONATKOZÓ) ELJÁRÁSI SZABÁLYOK  

  
1. Az eljárás kérelemre indul. A kérelem benyújtása formanyomtatványon történik 

személyesen (a járási hivatalnál, továbbá a kérelmező lakcíme szerint illetékes 
kormányablaknál, vagy önkormányzati hivatalnál), továbbá postai úton vagy a 
településeken ügyfélfogadási időben a települési ügysegédnek történő leadással.  

2. A kérelemhez mellékelni kell: jövedelemtől függő ellátások esetében a család 
valamennyi tagjának jövedelméről szóló hivatalos igazolást az alábbiak szerint:  

- a havi rendszerességgel folyósított, keresőtevékenységből származó jövedelem esetén a 
kérelem benyújtását megelőző havi nettó jövedelemről szóló hivatalos munkáltatói 
igazolást;  

- a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a 
kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett 
jövedelmet (egyéni vállalkozó esetén NAV igazolása, bejelentett alkalmi munkavállalás 
esetén a foglalkoztató igazolását, egyéb esetben az alkalmi munkavállaló nyilatkozatát);  

- nyugdíj és nyugdíjszerű ellátásban, árvaellátásban részesülő esetén a Nyugdíjfolyósító 
Igazgatóság által év elején megküldött igazolás és az utolsó havi nyugdíjszelvényt vagy 
folyószámla kivonatot;  

- családtámogatási ellátásban (GYÁS,CSED,GYED,GYES,GYET, családi pótlék, 
anyasági támogatás)  részesülő esetén a Magyar Államkincstár által kiadott, a kérelem 
benyújtását megelőző havi ellátás összegét igazoló hatósági bizonyítvány;  

- gyermektartásdíj összegéről a bírósági végzés, gyámhivatali jegyzőkönyv a 
megállapított gyermektartásdíjról és az utolsó havi gyermektartásdíj átutalásáról, vagy 
átvételéről szóló bizonylat. A gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése esetén az 
erről szóló gyámhivatali határozat. Képzelt apa bejegyzéséről a gyámhivatali határozat;  

- ösztöndíj összegéről a felsőoktatási intézmény által kiállított hivatalos igazolás;  
- munkanélküli esetén a járási hivatal foglalkoztatási osztálya igazolását a kérelem 

benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátásról, illetve arról, hogy regisztrált 
munkanélküli, de ellátásban nem részesül;  
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- amennyiben a kérelmező a rendszeres pénzellátás (ápolási díj, időskorúak járadéka, 
foglalkoztatást helyettesítő támogatás, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti 
támogatás) folyósítását folyószámlára kéri utalni, úgy a folyószámlaszám igazolására 
alkalmas dokumentumot, iratot (folyószámla szerződés, folyószámla kivonat);  

- a kérelmező személyes okmányait (személyi igazolvány, lakcímkártya, adóigazolvány, 
társadalombiztosítási igazolvány).  

  
Amennyiben kérelmező vagy valamely családtagja jövedelemmel nem rendelkezik, úgy 
írásban nyilatkoznia kell arról, hogy mi képezi a megélhetése alapját.   

  
Vagyoni helyzettől függő ellátás esetén: formanyomtatványon benyújtott 
vagyonnyilatkozat és a vagyon igazolására szolgáló dokumentum. (ingatlan tulajdon és 
vagyoni értékű jog esetén tulajdoni lap, vagy az ingatlan helyrajzi száma, gépjármű esetén a 
gépjármű forgalmi engedélye, 10 évesnél fiatalabb gépjármű esetén hivatalos értékbecslés). 
Egyéb feltételtől függő ellátások esetén a feltétel fennállását igazoló dokumentum (lásd az 
egyes ellátásoknál felsorolt kötelező mellékleteknél)  
  
3. Általános ügyintézési határidő a kérelem benyújtását követő 21 nap. Az ügyintézési 

határidőbe nem számít be:  
- a hatásköri, vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság 

kijelölésének időtartama;  
- a jogsegélyeljárás időtartama, valamint adatnak a nyilvántartásból történő beszerzéséhez 

szükséges idő;  
- a hiánypótlásra valamint a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló 

felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő;  
- a szakhatóság eljárásának időtartama;  
- az eljárás felfüggesztésének időtartama; 
-  a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény 70.§-ának (1) bekezdésében szabályozott eljárás időtartama; 
- a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más 

elháríthatatlan esemény időtartama;  
- a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő;  
- a kérelmező ügyfelet az eljárási költség előlegezésére kötelező döntés közlésére irányuló 

intézkedéstől az annak teljesítéséig terjedő időszak;  
- a szakértői vélemény elkészítésének időtartama;  

-hatósági közvetítő kirendelése esetén a hatósági közvetítés időtartama, de legfeljebb 
nyolc nap; 

- a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától, annak kézbesítéséig 
terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a 
kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama.  

  
  
  

EGYES ELLÁTÁSOKRA VONATKOZÓ RÉSZLETES SZABÁLYOK  
  

 I.  KÖZGYÓGYELLÁTÁS   
  

A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez 
és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás.  
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A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 
50.§-ának (4) bekezdése alapján közgyógyellátás alanyi jogon vagy normatív jogcímen nyújtható a 
rászorulók részére.  
  
Alanyi jogon jogosult közgyógyellátásra:  
  

- az átmeneti gondozásban részesülő, és a nevelésbe vett kiskorú;  
- az aktív korúak ellátására jogosult egészségkárosodott személy;   
- a pénzellátásban részesülő hadigondozott és a nemzeti gondozott;  
- a központi szociális segélyben részesülő; 
-  a rokkantsági járadékos; 
- az, aki: 

rokkantsági ellátásban részesül és az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság 
komplex       minősítése alapján nem haladja meg a 30 %-os mértéket;  
 a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények 
módosításáról szóló 2001. évi CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) 
alkalmazásával rokkantsági ellátásban részesül és 2011. december 31-én I. vagy II.  
csoportú rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult;  
 az Mmtv.  31. §-ának alkalmazásával öregségi nyugdíjban részesül és 2011. 
december 31-én I. vagy II. csoportú rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt 
jogosult, vagy  
 öregségi nyugdíjban részesül és a nyugdíjra való jogosultságának megállapítását 
megelőző napon az első és második bekezdés hatálya alá tartozott;  

- az, aki, vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül.  
  
Normatív jogcímen jogosult közgyógyellátásra: az a személy, akinek esetében a háziorvos 
által igazolt – és a járási hivatal által szakkérdésként megvizsgált – havi rendszeres gyógyító 
ellátásának térítési díja  (a továbbiakban rendszeres gyógyító ellátás költsége) az öregségi 
nyugdíj  mindenkori legkisebb összegének 10 %-át (jelenleg: 2.850,-Ft) meghaladja, feltéve, 
hogy a családjában az egy főre jutó havi  jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegét (jelenleg: 28.500,-Ft),  egyedülélő esetén a 150 %-át (jelenleg: 42.750,-Ft).  

   
A kérelemhez csatolni kell:  
  

- alanyi jogú közgyógyellátás esetén:  a jogosultsági jogcím igazolására szolgáló okiratot, 
(átmeneti gondozásban részesülő és nevelésbe vett kiskorú esetén a jogerős gyámhatósági 
határozatot, hadigondozott, a központi szociális segélyben részesülő, a rokkantsági 
járadékban részesülő, a rokkantsági ellátásban, illetve az öregségi nyugdíjban részesülő 
személy esetné a NYUFIG által év elején kiállított igazolást, mely tartalmazza, hogy a 
kérelmező milyen ellátásban részesül. A rokkantsági ellátásban, illetve az öregségi 
nyugdíjban részesülő személy esetében szükséges az I. fokú orvosi szakvélemény a 
rokkantsági csoportba sorolásról, illetve a rehabilitációs hatóság szakvéleményét a 
kérelmező egészségi állapotának minősítéséről, a magasabb összegű családi pótlékban 
részesülő személy esetén a Magyar Államkincstár igazolását a kérelem benyújtását 
megelőző havi családi pótlék összegéről;   
a háziorvos által kitöltött – a havi rendszeresen szedett gyógyszerekről szóló – igazolást, zárt 
borítékban (amennyiben a kérelmező kéri az egyén gyógyszerkeret megállapítását).  

- normatív jogcím alapján megállapítható közgyógyellátás esetén: 
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-  kérelmező és családtagjai – a kérelem benyújtását megelőző havi – nettó jövedelméről 
szóló igazolást, (az általános rendelkezésekben meghatározottak szerint); 
a háziorvos által kitöltött – a havi rendszeresen szedett gyógyszerekről szóló –  
igazolást, zárt borítékban.   

  
  
 II.  EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG  
  
A járási hivatal az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából annak a személynek állapítja 
meg szociális rászorultságát, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 %-át (jelenleg: 34.200,-Ft), egyedülélő kérelmező 
esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át (jelenleg: 42.750,-Ft) nem 
haladja meg és sem neki, sem családjának vagyona nincs. A szociális rászorultság igazolásáról a 
járási hivatal  hatósági bizonyítványt állít ki, melynek érvényességi ideje 1 év. A kérelem elbírálása 
során a hatóságnak vizsgálnia kell, hogy kérelmező más jogcímen jogosult-e egészségügyi ellátásra.   
  
A kérelemhez mellékelni kell:  
  
- kérelmező és családtagjai – a kérelem benyújtását megelőző havi – nettó jövedelméről szóló 

igazolást, (az általános rendelkezésekben meghatározottak szerint);  
- a kérelmező és családtagjai vonatkozásában tett vagyonnyilatkozatot (az általános 

rendelkezésekben meghatározottak szerint);  
- a kérelmező vonatkozásában a járási hivatal foglalkoztatási osztálya igazolását arról, hogy 

rendszeres pénzellátásban nem részesül,  
- egyedülélő, jövedelemmel nem rendelkező kérelmező esetén nyilatkozatot arra vonatkozóan, 

hogy mi képezi a megélhetése alapját.  
  
 III.  ÁPOLÁSI DÍJ  
  
Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó 
részére biztosított anyagi hozzájárulás.  
  
Az Szt. 41. § (1) bekezdése alapján ápolási díjra jogosult a hozzátartozó [Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 2. 
pontja], ha állandó és tartós gondozásra szoruló súlyosan fogyatékos, vagy tartósan 
 beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását végzi.  
  
Súlyosan fogyatékos személy az, akinek:  
  
- segédeszközzel, vagy műtéti úton nem korrigálható módon látóképessége teljesen hiányzik, 

vagy aliglátóként minimális látásmaradvánnyal rendelkezik, és ezért kizárólag tapintó, halló 
életmód folytatására képes (látásfogyatékos);  

- hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére és spontán 
elsajátítására segédeszközzel sem képes és halláskárosodása miatt a hangzó beszéd érthető 
ejtése elmarad (hallássérült);  

- értelmi akadályozottsága genetikai, illetőleg magzati károsodás vagy szülési trauma 
következtében, továbbá tizennegyedik életévét megelőzően bekövetkező súlyos betegség miatt 
középsúlyos, vagy annál nagyobb mértékű, továbbá aki IQ értékétől függetlenül a személyiség 
egészét érintő (pervazív) fejlődési zavarban szenved, és az autonómiai tesztek alapján állapota 
súlyosnak vagy középsúlyosnak minősített (BNO szerinti besorolása: F84.0 – F84.9);  
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- mozgásszervi károsodása, illetőleg funkciózavara olyan mértékű, hogy helyváltozatása a 
külön jogszabályban meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerű használatát igényli, 
vagy állapota miatt helyváltoztatásra még segédeszközzel sem képes, vagy végtaghiánya miatt 
önmaga ellátására nem képes és állandó gondozásra, ápolásra szorul.  

  
Tartósan beteg az a személy, aki előreláthatólag három hónapnál hosszabb időtartamban állandó 
ápolást, gondozást igényel.  
  
  
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 elhelyezésben vagy 
gyermekvédelmi szakellátást nyújtó bentlakásos intézményi  elhelyezésben részesül, illetve 
köznevelési intézmény tanulója vagy felsőoktatási intézmény nappali képzésben részt vevő  
hallgatója, kivéve, ha a köznevelési intézményben eltöltött idő a nemzeti köznevelésről szóló 
törvényben a köznevelési intézményben való kötelező tartózkodásra meghatározott időtartamot 
a nem haladja meg, az óvoda, vagy a nappali ellátást nyújtó  szociális intézmény 
igénybevételének, illetve a felsőoktatási intézmény látogatási kötelezettségének időtartama 
átlagosan a napi 5 órát nem haladja meg, a köznevelési, illetve a felsőoktatási intézmény 
látogatása, vagy a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevétele csak az ápolást 
végző személy rendszeres közreműködésével valósítható meg,  

- rendszeres pénzellátásban részesül, és annak összege meghaladja az ápolási díj összegét,  
- szakiskola, középiskola nappali rendszerű képzésének tanulója, illetve felsőoktatási intézmény 

nappali képzésben részt vevő hallgatója,  
- keresőtevékenységet folytat és munkaideje – az otthon történő munkavégzés kivételével -  a 

napi 4 órát meghaladja.  
  
Az ápolási díjra való 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;  
- az előbbi felsorolásban meghatározott – jogosultságot kizáró körülmény – következett be; 
- azt az ápolást végző személy kérte; 
- az ápolást végző személy az ápolási díjra való jogosultság feltételeinek felülvizsgálatára 

irányuló eljárást akadályozza.  
  
A járási hivatal – kérelemre – kiemelt ápolási díjra való jogosultságot állapít meg annak a 
személynek, aki  
  

- komplex minősítés alapján a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 3.§. (2) bekezdés b; pont bd; 
alpontja szerinti minősítési kategóriába sorolt hozzátartozójának gondozását, ápolását végzi, 
vagy  

- olyan hozzátartozójának gondozását, ápolását végzi, aki után magasabb összegű családi 
pótlékot miniszteri rendeletben meghatározott súlyosságú betegségre vagy fogyatékosságra 
tekintettel folyósítják.  
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A járási hivatal a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozását, ápolását végző, 
de a kiemelt ápolási díjra való jogosultság feltételeinek meg nem felelő személy kérelmére emelt 
összegű ápolási díjat állapít meg.   
  
Fokozott ápolást igénylő az a személy, aki mások személyes 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 
egyidejűleg fennáll.  
A járási hivatal a fokozott ápolási igény fennállásáról a módszertani feladatokat ellátó szerv által 
kijelölt szakértő szakvéleménye alapján dönt.  
  
A kérelemhez mellékelni kell:  
  

- a háziorvos igazolását arra vonatkozóan, hogy az ápolt személy súlyosan fogyatékos, vagy 
tartósan beteg, illetve arra vonatkozó szakvéleményét, hogy az ápolt állandó és tartós 
gondozásra szorul;  

- közoktatási intézménybe, óvodába, vagy felsőoktatási intézménybe járó személy esetén az 
intézmény igazolását arra vonatkozóan, hogy az ápolt személy esetén az intézményben 
eltöltött idő a napi 5 órát, illetőleg a kötelező tanórai foglalkozások időtartamát 
meghaladjae, vagy az intézmény igénybevétele az ápoló rendszeres közreműködését 
szükségessé teszie;  

- amennyiben az ápoló munkaviszonyban áll, a munkáltató igazolását arra vonatkozóan, hogy 
munkaideje a napi 4 órát nem haladja meg;  

- ha az ápolási díj megállapítását kiemelt ápolást igénylő személy gondozására tekintettel 
kérik, a rehabilitációs hatóság érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalását, határozatát 
vagy hatósági bizonyítványát az ápolt személy komplex minősítésének eredményéről, vagy 
a kiemelt ápolási díjra való jogosultságot megalapozó körülményekről szóló miniszteri 
rendelet szerinti igazolást.   

  
Az ellátásra való jogosultság feltételeit a hatóság kétévente legalább egyszer felülvizsgálja, melynek 
keretében – szükség esetén - környezettanulmányozást végez. A hatóság az ápolási kötelezettség 
teljesítését bármikor vizsgálhatja.  
  
Az ápolási díj havi összege a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott alapösszeg, 
jelenleg 29.500 -, Ft. A kiemelt ápolási díj összege az alapösszeg 180%-a, vagyis 51.300 -, Ft, míg 
az emelt összegű ápolási díj az alapösszeg 150%-a, tehát jelenleg 44.250 -, Ft.   
  
Az ápolási díj havi összege a más rendszeres pénzellátásban részesülő jogosult esetén a fent 
felsorolt összeg és a jogosult részére folyósított más rendszeres pénzellátás havi bruttó összegének a 
különbözete.  
Az ápolási díj folyósításának időtartama szolgálati időre jogosít.   
  
  
 IV.  IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA  

  
Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú 
személyek részére nyújtott támogatás.  
Az Szt. 32/B. § (1) bekezdése alapján a járási hivatal időskorúak járadékában részesíti  azt a reá 
irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személyt, akinek saját és vele együtt lakó házastársa, 
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élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-át (jelenleg: 22.800,-Ft), azt az egyedülálló, a 
reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75 évesnél fiatalabb személyt, akinek havi 
jövedeleme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 95 %-át 
(jelenleg: 27.075,-Ft), valamint azt a 75. életévét betöltött egyedülálló személyt, akinek havi 
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át 
(jelenleg: 37.050,-Ft).  
  
Nem állapítható meg az időskorúak járadéka, illetve az ellátásra való jogosultságot meg kell 
szüntetni, ha a személy   
- előzetes letartóztatásban van, elzárás, illetőleg szabadságvesztés büntetését tölti, 
- 3 hónapot meghaladó időtartamban külföldön tartózkodik;  
- az Szt. 3.§ (3) vagy (4) bekezdésének hatálya alá tartozik, és – a határ menti 
ingázó munkavállalókat kivéve – tartózkodási joga megszűnt, vagy tartózkodási 
jogának gyakorlásával felhagyott; 
- az időskorúak járadékára való jogosultság felülvizsgálatára irányuló eljárást 
akadályozza.  
 
Az ellátásra való jogosultság feltételeit a hatóság kétévente legalább egyszer 
felülvizsgálja, melynek keretében – szükség esetén - környezettanulmányozást 
végez. 

  
A kérelemhez mellékelni kell:  
  

- a kérelmező és házastársa, élettársa jövedelméről szóló igazolást, az általános eljárási 
szabályok részben leírtak szerint;  

- a kérelmező vonatkozásában a NYUFIG határozatát, mely szerint nevezett nyugdíj, 
nyugdíjszerű ellátásra nem jogosult.  

  
 V.  HADIGONDOZOTTAK PÉNZELLÁTÁSA  
  
  
A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 1. §-a alapján hadigondozásra jogosult az a 
magyar állampolgár, aki katonai szolgálat, kötelező katonai előképzés, légitámadás és hadművelet, 
visszamaradt robbanóanyag felrobbanása során vagy következtében testi épségének vagy 
egészségének károsodása folytán  hadieredetű  fogyatkozást szenvedett ( a továbbiakban: 
hadirokkant), továbbá akit hadigyámoltként, hadiözvegyként, hadiárvaként, hadigondozott 
családtagjaként, vagy volt hadiárvaként, volt hadigyámoltként, vagy volt hadigondozott 
családtagként kell gondozásba venni (a továbbiakban együtt: hadigondozott).  
  
A hadirokkantat hadieredetű fogyatkozás által bekövetkezett egészségkárosodás mértéke szerint 
járadékosztályba kell sorolni.  
  
A hadirokkant gyermeke hadigyámoltnak minősül a gyermek 16. életévének betöltéséig, ha 
oktatási intézmény nappali tagozatán tanul, a tanulmányok tartamára, de legfeljebb a huszonötödik 
életévének betöltéséig. Ha a gyermek az előbbi felsorolásban szereplő időtartam alatt tartósan 
megrokkan, ennek az állapotnak a tartamára, életkorára tekintet nélkül, feltéve, hogy 
munkaképességének csökkenése a 67%-ot, illetve egészségkárosodása az 50%-ot elérte.   
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Hadiözvegy a szolgálat következtében meghalt személy – katonai szolgálat esetén a Magyarország 
területéről katonai szolgálatra bevonult és a katonai szolgálat következtében meghalt személy - 
özvegye, továbbá a hadirokkantként hadigondozásba vett személy özvegye is, ha a házasságot a 
hadieredetű sérülés bekövetkezte előtt kötötték, vagy a házastárs halálakor már legalább 5 éve 
együtt éltek, vagy házasságukból gyermek született. A külön élő, illetőleg az elvált házastárs 
hadiözvegy, amennyiben a bíróság a házastársát tartásdíj fizetésére kötelezte.   
  
Hadiárva a szolgálat következtében meghalt személynek, illetőleg a meghalt hadirokkantnak a 
gyermeke, a gyermek tizenhatodik életévének betöltéséig, illetve ha oktatási intézmény nappali 
tagozatán tanul, a tanulmányok tartamára, de legfeljebb a huszonötödik életévének betöltéséig. 
Hadiárva a gyermek akkor is, ha a bíróság a meghalt személyt, illetőleg a meghalt hadirokkantat – 
életében – az apaság megállapítása nélkül tartásdíj fizetésére kötelezte.   
  
Hadigondozott családtag a szolgálat következtében meghalt személynek, illetőleg a 
hadirokkantnak az általa életében ténylegesen eltartott, 60. életévét betöltött, vagy legalább 67 %-
ban csökkent munkaképességű, illetve legalább 50 %-os egészségkárosodású szülője, nagyszülője, 
testvére és féltestvére.  
 
Volt hadiárva, akit a szolgálat következtében meghalt szülője - katonai szolgálat esetén a 
Magyarország területéről katonai szolgálatra bevonult és a katonai szolgálat következtében meghalt 
szülője – halála miatt hadiárvaként hadigondozásba vettek, vagy aki okirattal bizonyítja, hogy ezen 
ellátás iránti igénye fennállt. 
 
Volt hadigyámolt, akit szülője hadirokkantsága miatt hadigyámoltként hadigondozásba vettek, 
vagy okirattal bizonyítja, hogy ezen ellátások valamelyike iránti igénye fennállt. 
 
Volt hadigondozott családtag, akit a szolgálat következtében meghalt unokája, gyermeke vagy 
testvére halála miatt hadigondozott családtagként hadigondozásba vettek, vagy aki okirattal 
bizonyítja, hogy ezen ellátások valamelyike iránti igénye fennállt.  
  
Nem jogosult hadigondozásra:  
  
- aki rokkantságát, egészségkárosodását szándékosan maga okozta;  
- az a hozzátartozó, aki a hadigondozott halálát szándékosan okozta.  
  

A hadigondozottakat megillető pénzbeli és természetbeni juttatások, kedvezmények  
  

1. Egyösszegű térítés  
  

Az a hadirokkant, hadiözvegy, volt hadiárva, volt hadigyámolt és volt hadigondozott családtag, 
akinek a korabeli hadigondozó hatóság által megállapított pénzellátását 1944. december 22-ét 
követően politikai okból megszüntették, vagy szüneteltették, illetve ilyen ellátás iránti kérelmét 
politikai okból elutasították, továbbá aki ez irányú kérelmét politikai okból elő sem terjesztette, az 
elmaradt pénzellátás kompenzálására egyösszegű térítésre jogosult.  Az egyösszegű térítés 
megállapításáról a járási hivatal dönt. Az egyösszegű térítés iránti kérelmet formanyomtatványon 
kell benyújtani.  
  

2. Hadirokkant-járadék  
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A hadirokkantat havi rendszeres járadék (pénzellátás) illeti meg, amelynek havonkénti összege az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének %-ában kifejezett mértéke. 
  
  

3. Ápolási pótlék  
  
Azt a hadirokkantat, aki orvosi szakvélemény alapján mások rendszeres ápolására, gondozására 
szorul, a járadékon felül havonként pótlék is megilleti.  
  

4. Hadiözvegyi járadék  
  
A hadiözvegyet havi rendszeres járadék illeti meg, amelynek összege az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 112,5%-a.  
  
  

5. Hadiárva járadéka  
  
A hadiárvát gyermek tizenhatodik életévének betöltéséig, illetve ha oktatási intézmény nappali 
tagozatán tanul, a tanulmányok tartamára, de legfeljebb a huszonötödik életévének betöltéséig 
egyéb ellátásától függetlenül havi rendszeres járadék illeti meg, amelynek összege az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30%-a. 
 
      6. Volt hadiárva járadéka 
 
Azon volt hadiárva, akinek igénye 1949. január 1-je előtt bekövetkezett veszteségen alapul, de 
pénzellátását a hadirokkantak és más hadigondozottak ellátásáról szóló 1933. évi VII. törvénycikk 
6.§ (1) bekezdés h) és i) pontja alapján megszüntették, pénzellátását politikai okból megszüntették 
vagy szüneteltették, a pénzellátás iránti kérelmét politikai okból elutasították vagy a pénzellátás 
iránti kérelmét politikai okból elő sem terjesztette egyéb ellátásától függetlenül havi rendszeres 
járadékra jogosult, amelynek összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30%-a. 
  
  

7. Hadigondozott családtag járadéka  
  
A hadigondozott családtagot havi rendszeres járadék illeti meg, amelynek összege az egyéb 
ellátástól függetlenül az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30%-a.  
 
       8. Volt hadigondozott családtag és volt hadigyámolt járadéka 
 
Azon volt hadigondozott családtag és volt hadigyámolt, akinek igénye 1949. január 1-je előtt 
bekövetkezett veszteségen alapul, de pénzellátását a hadirokkantak és más hadigondozottak 
ellátásáról szóló 1933. évi VII. törvénycikk 6.§ (1) bekezdés h) és i) pontja alapján megszüntették, 
pénzellátását politikai okból megszüntették vagy szüneteltették, a pénzellátás iránti kérelmét 
politikai okból elutasították vagy a pénzellátás iránti kérelmét politikai okból elő sem terjesztette 
egyéb ellátásától függetlenül havi rendszeres járadékra jogosult, amelynek összege az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30%-a. 
  
  

9. Temetési hozzájárulás  
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A járadékban részesült hadirokkant halála esetén – ha a temetés nem közköltségen történt – temetési 
hozzájárulást kell folyósítani annak, aki igazolja, hogy a temetés költségeit fedezte.  
  

8. Térítésmentes gyógyászati ellátás  
  
A hadirokkantat bármely betegségével kapcsolatban térítésmentesen illeti meg az orvosi alapellátás 
(gyógykezelés), állami, önkormányzati intézményi ellátás (kórház, szanatórium, gyógyfürdő, 
terápiás ellátások), fogászati alapellátás, szociális intézményi ellátás.  
  

9. Gyógyászati segédeszköz-ellátás  
  
A hadirokkant térítésmentesen jogosult a hadieredetű fogyatkozása folytán használhatatlanná vált 
vagy hiányzó testrészének mesterséges pótlására és azokra a gyógyászati segédeszközökre, műláb- 
cipőre, amelyekkel életvitele, munkaképessége helyreállítható vagy javítható. Térítésmentesen 
jogosult a gyógyászati segédeszköz javítására, valamint szükséges pótlására.   
  

10. Közlekedési kedvezmények  
  
A hadirokkant és hadiözvegy térítésmentesen veheti igénybe a helyi-és a helyközi (távolsági) 
tömegközlekedési (vonat, autóbusz, hajó komp stb.) eszközöket.  
  

11. Mentesség a helypénz megfizetése alól  
  
A hadirokkant és hadiözvegy a vásárcsarnokokban és a piacokon helypénz megfizetése nélkül 
árusíthatja saját kisipari és mezőgazdasági termékeit, illetve terményeit.  
  
A hadigondozás iránti kérelem határidő-korlátozás nélkül bármikor előterjeszthető.  
  
Felhívjuk a Tisztelt Ügyfelek figyelmét, hogy az aktív korú személyek ellátásait 
(foglalkoztatást helyettesítő támogatás, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás) 
külön eljárásrend tartalmazza.  
  



 

  11  

  
  


