
ÁPOLÁSI DÍJ  

Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó 

(Ptk. 8:1. §. (1) bek 2.pont) részére biztosított anyagi hozzájárulás. 

ALANYI JOGÚ ÁPOLÁSI DÍJ: 

Ki jogosult rá? 

    �   A hozzátartozó, 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, valamin 

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. 

 

A kérelem benyújtható: 
 

• kérelmező lakcíme szerint illetékes járási hivatalnál,  
• járási hivatal települési ügysegédeinél, 
• kormányablaknál. 

 
Eljáró ügyintéző: kérelmező lakóhelye il letve a bejelentett tartózkodási helye szerint illetékes 
járási hivatal ügyintézője 

Ügyintézési határidő: 21 nap 

EMELT ÖSSZEGŰ ÁPOLÁSI DÍJ: 

Ki jogosult rá? 

• A hozzátartozó 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. A járási hivatal a 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. 

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 

Ügyintézési határidő: 21 nap 

KIEMELT ÁPOLÁSI DÍJ:  

Kiemelt díjra ápolási díjra való jogosultságot állapít meg annak a személynek, aki 

� a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján a megváltozott munkaképességű 

személyek ellátásairól és egységes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 

(továbbiakban: Mmtv.) 3. § (2) bekezdés b) pont bd) alpontja szerinti minősítési kategóriába 

sorolt hozzátartozójának gondozását, ápolását végzi, vagy 

� olyan hozzátartozójának gondozását, ápolását végzi, aki után a magasabb összegű családi 

pótlékot miniszteri rendeletben meghatározott súlyosságú betegségre vagy fogyatékosságra 

tekintettel folyósítják. 

Mit kell csatolni a kérelemhez, illetve mit kell bemutatni az 

ügyfélszolgálaton?Formanyomtatványon benyújtott kérelem, 

• a rehabilitációs hatóság érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalását, bizottsági 

állásfoglalását, határozatát vagy hatósági bizonyítványát az ápolt személy vonatkozásában 

elvégzett komplex minősítés eredményéről, vagy 



 

• a kiemelt ápolási díjra való jogosultságot megalapozó körülményekről szóló miniszteri 

rendelet szerinti igazolást. 

• 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 

hivatalosigazolást, illetve az arra vonatkozó személyes nyilatkozatot, 

•  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 

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. 

 


