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TÁJÉKOZTATÓ  

 KIEMELT ÁPOLÁSI DÍJJAL KAPCSOLATOS HATÓSÁGI FELADATOKRÓL 
 
 
 
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: 
Szoc. tv.) tovább differenciálódott az ápolási díj rendszere.  
Bevezetésre került a legsúlyosabb állapotú hozzátartozójukat ápolók részére megállapítható 
kiemelt ápolási díj. 
 
A Szoc. tv. 43. §-a szerint a járási hivatal — kérelemre kiemelt ápolási díjra való jogosultságot állapít 
meg annak a személynek, aki 

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

b) olyan hozzátartozójának gondozását, ápolását végzi, aki után a magasabb összegű családi 
pótlékot miniszteri rendeletben meghatározott súlyosságú betegségre vagy fogyatékosságra 
tekintettel folyósítják. 

 
A kiemelt ápolási díj megállapítására tehát két esetben van lehetőség: 
 

a) ha az ápolt a 18. életévét betöltötte, és a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 
egészségkárosodása jelentős, és önellátásra nem vagy csak segítséggel képes, tehát E 
minősítési kategóriába tartozik; 

b) ha az ápolt a 18. életévét nem töltötte be (bizonyos esetekben a 18. életév betöltése után 
is), részére - az 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. 

 
A kiemelt ápolási díj megállapítása iránti kérelmet (az ápolást végző hozzátartozónak) az 
illetékes járási/fővárosi kerületi hivatalnál kell előterjeszteni.  
A kérelemhez csatolni kell: 
 

 az a) pont szerinti jogosultsági feltétel esetében a rehabilitációs hatóság érvényes és 
hatályos szakhatósági állásfoglalását az ápolt személy egészségi állapotáról;  

 a b) pont szerinti jogosultsági feltétel esetében azon szakorvos igazolását, aki a magasabb 
összegű családi pótlékra jogosító betegségekről, fogyatékosságokról szóló igazolás 
kiállítására jogosult. 

 
Amennyiben az ügyfél az a) pont alapján igényli a kiemelt ápolási díjat, azonban nem rendelkezik 
olyan szakhatósági állásfoglalással vagy a komplex minősítés eredményéről szóló összefoglaló 
véleménnyel, mely igazolná, hogy az ápolt egészségi állapota alapján az E kategóriába tartozik 
(tehát egészségkárosodása jelentős, és önellátásra nem vagy csak segítséggel képes), akkor az 
ápolt személy a rehabilitációs hatóságtól kérheti a komplex minősítését, melynek eredményéről 
hatósági bizonyítvány kerül kiállításra. 
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A hatósági bizonyítvány kiadása iránti kérelemhez a következő dokumentumokat kell csatolni: 

 egy hónapnál nem régebbi, a háziorvosa által kiállított ORVOSI BEUTALÓ az orvosszakértői 
szerv szakértői bizottságához, illetve F013-hoz a munkaképességváltozás vagy a 
keresőképesség felülvéleményezése céljából [a 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 4. sz. 
melléklete],  

 zárójelentések, szakorvosi leletek, 

 NRSZH, ORSZI, 00SZI szakvélemény(ek)/szakhatósági állásfoglalás(ok) amennyiben 
korábban már sor került orvosi vizsgálatra. 

 
Amennyiben a hatósági bizonyítvány iránti kérelmet nem az ápolandó személy nyújtja be, hanem 
képviselője, úgy csatolni kell az érvényes meghatalmazást, illetve gondnokság alatt álló személy 
esetében a gyámhivatal gondnokkirendelő határozatát. 
 
A komplex minősítés eredményét magában foglaló hatósági bizonyítványt a járási hivatalnál 
benyújtandó, kiemelt ápolási díj iránti kérelemhez csatolni kell. 
 
Felhívjuk ügyfeleink szíves figyelmét, hogy abban az esetben, ha az ápolt személy rendelkezik olyan 
2011. december 31. után készült szakhatósági állásfoglalással vagy a komplex minősítésről 
szóló összefoglaló véleménnyel, mely igazolja, hogy „E minősítés' kategóriába tartozik, nincs 
szükség a hatósági bizonyítvány kiadása iránt kérelmet benyújtani a kormányhivatal rehabilitációs 
hatóságához. Ebben az esetben az érvényes szakhatósági állásfoglalást vagy összefoglaló véleményt 
kell csatolni a járási hivatalnál előterjesztendő, kiemelt ápolási díj megállapítása iránti 
kérelemhez. 
 
 
A fentiek alapján látható, hogy két külön eljárásról van szó: 

 amennyiben az ápolásra szoruló személy nem rendelkezik a jogszabályban előírt 
szakvéleménnyel, az egészségi állapotának minősítését az illetékes kormányhivatal 
rehabilitációs hatósága végzi el (KÉRELEM a komplex minősítés eredményéről szóló hatósági 
bizonyítvány kiadásához, ápolási díj igényhez), 

 a kiemelt ápolási díjat a hozzátartozó igényelheti az illetékes járási/kerületi hivatalnál, a fenti 
dokumentáció csatolásával együtt. 


