
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása 

 

43. §1 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. 

43/A. § (1)2 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. 

(2) Az (1) bekezdés alkalmazása során fokozott ápolást igénylő az a személy, aki mások személyes 

segítsége nélkül önállóan nem képes 

a) étkezni, vagy 

b) tisztálkodni, vagy 

c) öltözködni, vagy 

d) illemhelyet használni, vagy 

e) lakáson belül - segédeszköz igénybevételével sem - közlekedni, 

feltéve, hogy esetében az a)-e) pontokban foglaltak közül legalább három egyidejűleg fennáll. 

(3) A járási hivatal a (2) bekezdésben foglalt feltételek fennállásáról a módszertani feladatokat ellátó 

szerv által kijelölt szakértő szakvéleménye alapján dönt. A szakvéleményben meg kell jelölni annak 

hatályát, amely azonban nem haladhatja meg a tíz évet. 

(4) Az ápolási díjról döntést hozó szerv a (3) bekezdés szerinti szakértőnek a szakvélemény 

elkészítéséért díjat fizet. A díjazás összegét az éves központi költségvetésről szóló törvény határozza 

meg. 

(5) A (3) bekezdés szerinti szakvélemény felülvizsgálatát a szociális hatóság által külön jogszabály 

szerint kijelölt szakértő végzi. 

 

43/C. §3 A kiemelt ápolási díj, az emelt összegű ápolási díj, valamint a méltányossági ápolási díj 

megállapítása során a 41. §-ban és a 42. §-ban foglaltakat alkalmazni kell. 

 

                                                 
1 Megállapította: 2013. évi CCIII. törvény 12. § (2). Hatályos: 2014. I. 1-től. 
2 Megállapította: 2013. évi CCIII. törvény 12. § (3). Hatályos: 2014. I. 1-től. 
3 Beiktatta: 2013. évi CCIII. törvény 12. § (4). Hatályos: 2014. I. 1-től. 



44. § (1)4 Az ápolási díj havi összege a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott 

alapösszeg5 

a) 100%-a a 41. § (1) bekezdésében meghatározott esetben, 

b) 180%-a a kiemelt ápolási díj esetében, 

c) 150%-a az emelt összegű ápolási díj esetében, és 

d) legalább 80%-a a méltányossági ápolási díj esetében. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Megállapította: 2013. évi CCIII. törvény 12. § (5). Hatályos: 2014. I. 1-től. 
5 Az ápolási díj havi alapösszege 2011-ben, 2012-ben, 2013-ban, 2014-ben 29 500 forint 



A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igé nylésének és megállapításának,  

valamint folyósításának részletes szabályairól szól ó  

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása 

 

25/A. §6 (1)7 Ha az ápolási díj megállapítását kiemelt ápolást igénylő személy gondozására tekintettel 

kérik, az ápolási díj iránti kérelemhez csatolni kell a 25. § (1) bekezdés b) pontja szerinti igazolást és 

a) a rehabilitációs hatóság érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalását, bizottsági állásfoglalását, 

határozatát vagy hatósági bizonyítványát az ápolt személy komplex minősítésének eredményéről, vagy 

b) a kiemelt ápolási díjra való jogosultságot megalapozó körülményekről szóló miniszteri rendelet 

szerinti igazolást. 

(1a)8 Ha az Szt. 43. § a) pontja szerinti hozzátartozójának ápolására tekintettel kiemelt ápolási díjat 

igénylő személy az (1) bekezdés a) pontja szerinti irattal nem rendelkezik, a rehabilitációs szakigazgatási 

szervtől kérheti az ápolt személy komplex minősítésének elvégzését, azzal, hogy ha az ápolt személy a 

komplex minősítés megkezdését megelőzően a rá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, a komplex 

minősítése keretében a rehabilitálhatóság vizsgálatát nem kell elvégezni. 

(1b)9 Ha az ügyfél az (1a) bekezdés szerinti eljárás megindítását igazolja, az eljáró hatóság felfüggeszti 

a kiemelt ápolási díj megállapítására irányuló eljárást a komplex minősítés eredményéről kiállított hatósági 

bizonyítvány benyújtásáig. 

(2) Ha az ügyfél a kérelmében a kiemelt ápolási díjra való jogosultság megállapítását nem kéri, a 

hatóságnak a kiemelt ápolási díjra való jogosultság kérdésében bizonyítást nem kell lefolytatnia. 

(3) A kiemelt ápolási díjra való jogosultság fennáll, ha a kiemelt ápolási díjban részesülő személy az 

Szt. 42. § (4) bekezdés a)-g) pontjában meghatározott ellátásban részesül és a kiemelt ápolási díjat az 

Szt. 42. § (4) bekezdés a)-g) pontja szerinti ellátásra való jogosultság keletkezésének időpontjában több 

mint tíz éve folyósítják. 

 

 

                                                 
6 Beiktatta: 509/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. §. Hatályos: 2014. I. 1-től. 
7 Megállapította: 69/2014. (III. 13.) Korm. rendelet 10. § (1). Hatályos: 2014. III. 15-től. 
8 Beiktatta: 69/2014. (III. 13.) Korm. rendelet 10. § (2). Hatályos: 2014. III. 15-től. 
9 Beiktatta: 69/2014. (III. 13.) Korm. rendelet 10. § (2). Hatályos: 2014. III. 15-től. 


