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Ápolási díj 
 

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 
 

Súlyosan fogyatékos, fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos, 18 éven aluli 

tartós beteg ápolt személy esetében: 

    kérelem formanyomtatványon 
benyújtva, 

 a háziorvos igazolása és szakvéleménye arról, hogy az ápolt súlyosan 

fogyatékos vagy tartósan beteg, valamint hogy az ápolt állandó és tartós 

gondozásra szorul (formanyomtatványon), 

 az intézményvezető igazolása (formanyomtatványon), ha az ápolt személy 

közoktatási intézmény tanulója, óvodai nevelésben részesül, nappali 

szociális intézményi ellátásban részesül, vagy felsőoktatási intézmény 

hallgatója, 

 amennyiben az ápoló  kereső tevékenységet folytat, munkáltatói igazolás 

a napi munkaidőről. 
 

 

Kiemelt ápolást igénylő ápolt személy 
esetében: 

    kérelem formanyomtatványon 
benyújtva, 

 az intézményvezető igazolása (formanyomtatványon, ha az ápolt személy 

köznevelési intézmény tanulója, óvodai nevelésben részesül, nappali 

szociális intézményi ellátásban részesül, vagy felsőoktatási intézmény 

hallgatója), 

 a Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatal Családtámogatási 

Osztálya (továbbiakban: rehabilitációs hatóság) érvényes és hatályos 

állásfoglalását, határozatát vagy hatósági bizonyítványát az ápolt személy  

komplex minősítésének eredményéről, vagy a 18 év alatti ápolt személy 

esetében kiemelt ápolási díjra való jogosultságot megalapozó körülményekről 

szóló miniszteri rendelet szerinti szakorvosi igazolást, 

    amennyiben az ápoló  kereső tevékenységet folytat, munkáltatói igazolás a 
napi munkaidőről 

 
 

Az eljárást megindító irat benyújtásának 
módja: 

 

Az eljárást megindító kérelem benyújtható postai úton, illetve személyesen a járási 

hivatalnál, a kormányablakban, valamint a települési ügysegédnél. 

 

Az eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) 
összege: 
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A szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási 
per költség- és illetékmentes. 

 
Az ügymenet leírása: 

 

Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó 

nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. Ápolási díjra 

jogosult a hozzátartozó, ha állandó és tartós gondozásra szoruló 

a) súlyosan fogyatékos, vagy 

b) tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását végzi. 
 

 

Ápolási díjat nagykorú hozzátartozó igényelhet. Hozzátartozónak minősül: a közeli 

hozzátartozó, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs 

egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa. Közeli hozzátartozónak 

minősül: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a 

nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha-, és a nevelőszülő és a testvér. 

Nem jogosult ápolási díjra a 
hozzátartozó, ha 

 

A) 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, kivéve , ha 

 a közoktatási intézményben eltöltött idő a kötelező tanórai 

foglalkozások időtartamát nem haladja meg, vagy 

 az óvoda, a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény 

igénybevételének illetőleg a felsőoktatási intézmény látogatási 

kötelezettségének időtartama átlagosan a napi 5 órát nem haladja 

meg, vagy 

 az óvoda, a közoktatási, illetőleg a felsőoktatási intézmény 

látogatása, vagy a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény 

igénybevétele csak az ápolást végző személy rendszeres 

közreműködésével valósítható meg, 

B) – a tartós ápolást végzők időskori támogatása kivételével - rendszeres 

pénzellátásban részesül, és annak összege meghaladja az ápolási díj 

összegét, ide nem értve 

 azt a táppénzt, amelyet az ápolási díj folyósításának időtartama 

alatt végzett keresőtevékenységéből adódó biztosítási jogviszony 

alapján – keresőképtelenné válása esetén – folyósítanak, 

    azt az esetet, ha az ápolási díjban részesülő személy 
 

a)  saját jogú nyugdíjnak minősülő ellátásban, 
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b) korhatár előtti ellátásban, 
 

c) szolgálati járandóságban, 
 

d) táncművészeti életjáradékban 

e) átmeneti bányászjáradékban, 
 

f) rokkantsági ellátásban, vagy 
 

g) a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyéb 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 33. § (1) bekezdése 

alapján, a törvény erejénél fogva rehabilitációs ellátásban részesül, továbbá az 

ellátásra való jogosultság keletkezését megelőző napon a 41 § (1) bekezdés 

a) pontja szerinti vagy a kiemelt ápolási díjra volt jogosult, és az a) pont 

szerinti ellátásra való jogosultság kezdő napját megelőző húsz éven belül a 41 

§. (1) bekezdés szerinti vagy a kiemelt ápolási díjra való jogosultsága legalább 

tíz évig fennállt. 
 

C) szakiskola, középiskola, illetve felsőoktatási intézmény nappali tagozatos 

tanulója, hallgatója, 

D) keresőtevékenységet  folytat  és  munkaideje  –  az  otthon történő 

munkavégzés kivételével – a napi 4 órát meghaladja. 

 

 

A súlyosan fogyatékos személyek ápolására tekintettel  folyósított és a kiemelt 

ápolási díjra való jogosultság továbbra is fennáll, ha az ápolási díjban részesülő 

személy 
 

a) saját jogú nyugdíjnak minősülő ellátásban, 
b) korhatár előtti ellátásban, 

 

c) szolgálati járandóságban, 
 

d) táncművészeti 

életjáradékban, 

 e) átmeneti 

bányászjáradékban,  

f) rokkantsági ellátásban, 

vagy 

 

g) a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyéb 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 33. § (1) 

bekezdése alapján, a törvény erejénél fogva rehabilitációs ellátásban 

részesül, továbbá az ellátásra való jogosultság keletkezését megelőző 

napon a 41 § (1) bekezdés a) pontja szerinti vagy a kiemelt ápolási díjra 

volt jogosult, és az a) pont szerinti ellátásra való jogosultság kezdő napját 

megelőző húsz éven belül a 41 §. (1) bekezdés szerinti vagy a kiemelt 

ápolási díjra való jogosultsága legalább tíz évig fennállt. 
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Meg kell szüntetni az ápolási díjra való jogosultságot, 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 A) – D) pontokban megjelölt jogosultságot kizáró körülmény következik 
be, 

    azt az ápolást végző személy kérte, 

 az ápolást végző személy az ápolási díjra való jogosultság feltételeinek 

felülvizsgálatára irányuló, 2 évente lefolytatott eljárást akadályozza. 

 
 

A járási hivatal – kérelemre – kiemelt ápolási díjra való jogosultságot állapít meg 

annak a személynek, aki 

 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, amely szerint az ápolt személy 

egészségkárosodása jelentős és önellátásra nem vagy csak segítséggel 

képes, vagy 

 olyan hozzátartozójának gondozását ápolását végzi, aki után a magasabb 

összegű családi pótlékot miniszteri rendeletben meghatározott súlyosságú 

betegségre vagy fogyatékosságra tekintettel folyósítják, és akinek 

vonatkozásában fennáll a kiemelt ápolási szükséglet. A kiemelt ápolási 

szükséglet abban az esetben áll fenn, ha az ápolt személy önállóan nem 

képes illemhelyet használni, valamint lakáson belül – segédeszköz 

igénybevételével sem – közlekedni, továbbá a következő három 

tevékenység közül legalább kettő elvégzésére önállóan nem képes: étkezés, 

tisztálkodás, öltözködés. 

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. Emelt összegű ápolási díj abban az esetben állapítható meg, ha az ápolt 

személy fokozott ápolást igénylő személy. Fokozott ápolást igénylő az a személy, 

aki mások személyes segítsége nélkül önállóan nem képes 

a) étkezni, vagy 
b) tisztálkodni, vagy 
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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. A járási hivatal a fokozott ápolási igény fennállásáról a 

pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, 

valamint folyósításának részletes szabályairól szóló kormányrendeletben 

meghatározott feltételeknek megfelelő szakértő szakvéleménye alapján dönt. A 

szakvéleményben meg kell jelölni annak hatályát, amely nem haladhatja meg a tíz 

évet. 

 
 

Az ápolási díj havi 
összege: 

 

    Kiemelt ápolási díj esetén a költségvetési törvényben meghatározott 
alapösszeg 

180%-a (2018-ban bruttó 58.680.- Ft, nettó 52.815,- Ft). 

 Emelt összegű ápolási díj esetén a költségvetési  törvényben  meghatározott 

alapösszeg 150%-a (2018-ban bruttó 48.900.- Ft, nettó 44.010,- Ft). 

 Súlyosan fogyatékos személy esetén a költségvetési törvényben 

meghatározott alapösszeg 100%-a (2018-ban bruttó 32.600.- Ft. nettó 29.340,- 

Ft). 

 18 év alatti, tartósan beteg személy esetén a költségvetési  törvényben 

meghatározott alapösszeg 100%-a (2018-ban bruttó 32.600.- Ft. nettó 29.340,- 

Ft). 
 

Tartósan beteg az a személy, aki előreláthatólag három hónapnál hosszabb 

időtartamban állandó ápolást, gondozást igényel. 
 

A más rendszeres pénzellátásban részesülő jogosult esetén az ápolási díj havi 

összege az ápolási díj bruttó összegének és a jogosult részére folyósított más 

rendszeres pénzellátás havi bruttó összegének a különbözete. 
 

 

Az ápolási díj folyósításának időtartama szolgálati időre jogosít, Az ápolási 

díjban részesülő személy az ellátás után 2018-ban 10% nyugdíjjárulék vagy - 

magán- nyugdíjpénztári tagság esetén - tagdíj fizetésére kötelezett. Az ápoló az 

ápolási tevékenység végzése alatt egészségügyi szolgáltatásra jogosult. 
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Alapvető eljárási szabályok: 
 
 

A kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani, amelynek tartalmaznia kell az 

ápoló részéről a jogosultsági feltételekről való nyilatkozatot, valamint az ápolt 

személy nyilatkozatát, amely szerint egyetért azzal, hogy az otthoni ápolását, 

gondozását az ápolási díjat kérelmező hozzátartozója végezze. A kérelemhez 

mellékelni kell a szükséges dokumentumokat, igazolásokat. 
 

 

Ha az ápolási díj megállapítását a fokozott ápolás igénylő súlyosan fogyatékos 

személy gondozására tekintettel kérik, a fokozott ápolást igénylő súlyosan 

fogyatékos állapot vizsgálatáról szóló szakvélemény elkészítésére szakértőt kell 

kirendelni. Szakértőként legalább középfokú iskolai végzettséggel és egészségügyi 

szakképesítéssel rendelkező, az egészségügyi ágazatban vagy személyes 

gondoskodást nyújtó szociális intézményi ellátáshoz kapcsolódóan legalább öt év 

szakmai tapasztalattal rendelkező személy rendelhető ki. A szakértő az ápolás 

helyszínén történő vizsgálat időpontjáról az ápolást végző személyt a vizsgálat 

lefolytatását legalább három munkanappal megelőzően értesíti. A szakértő 

szakvéleményét az ápolás helyszínén végzett szakértői vizsgálat megállapításaira, 

valamint az ápolt személy önkiszolgáló képességére  vonatkozó  hivatalos  iratra 

(kórházi zárójelentés stb.) alapozva készíti el, és formanyomtatványon küldi meg a 

járási hivatalnak. 

Ha az igénylő a formanyomtatványon megjelöli, hogy az ápolási díj megállapítását 

arra tekintettel kéri, hogy az ápolt személy kiemelt ápolást igényel, mert 

egészségkárosodása jelentős, és önellátásra nem vagy csak segítséggel képes, de 

nem rendelkezik a rehabilitációs hatóság az ápolt személy komplex 

minősítésének 

eredményéről  szóló  érvényes  és  hatályos  állásfoglalásával,  határozatával  vagy 

hatósági bizonyítványával, akkor a hatóság a rehabilitációs hatóságtól 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. 
 

 

A kiemelt ápolási díj megállapítása iránti eljárás során a kiemelt ápolási díjra való 

jogosultság azért nem állapítható meg, mert nem került  sor a  komplex  minősítés 

eredményéről kiállított hatósági bizonyítvány benyújtására, a rendelkezésre álló 

adatok alapján kell megállapítani az ellátásra való jogosultságot. 

Ha az előző bekezdés szerinti eljárásban a kérelem benyújtásakor az ügyfél a 

komplex minősítés elvégzésére és annak eredményéről hatósági bizonyítvány 

kiállítására irányuló eljárás megindítását igazolta, a komplex minősítés 
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eredményéről kiállított hatósági bizonyítvány  benyújtását  követően  a  hatóság  az  

előző  bekezdés  alapján hozott  nem  jogszabálysértő  döntését a  véglegessé  

válását  követő  egy éven  belül módosíthatja vagy visszavonhatja, és a komplex 

minősítés eredményéről kiállított hatósági bizonyítványban foglaltak alapján 

állapítja meg az ápolási díjra való jogosultságot. 
 

Az ápolási díj iránti kérelem benyújtására szolgáló formanyomtatványon az ápolási 

díj megállapítása egyidejűleg több jogcímen is kérhető. Ha az igénylő a kiemelt 

ápolási díj mellett egyidejűleg az alapösszegű vagy a fokozott ápolási díj 

megállapítása iránt is kérelmet nyújt be, először a kiemelt ápolási díjra való 

jogosultság feltételeit kell vizsgálni. 
 

Az ápolási díjat megállapítása esetén a tárgyhónapot követő hó 5-éig kell 

folyósítani. A díj a kérelem benyújtásának napjától jár. Ha az ellátás nem 

teljes hónapra jár, az ellátás összege az ellátás havi összege harmincad 

részének és az ellátási napok számának a szorzata. 
 

A határozat ellen az érdekeltek a közléstől számított 15 napon belül a Pest 

Megyei Kormányhivatalhoz címzett (1052 Budapest, Városház u. 7.) de az elsőfokú 

döntést hoz Járási Hivatalánál benyújtandó illetékmentes fellebbezéssel élhetnek. 

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal 

közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog-, vagy 

érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben 

csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek 

nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. A 

fellebbezést a Pest Megyei Kormányhivatal bírálja el, melynek során a sérelmezett 

döntést, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja, a fellebbezésben 

foglaltakhoz nincs kötve. A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a 

fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem 

vonható vissza. 

 

Az ápolási díjra való jogosultság feltételeinek fennállását felül kell vizsgálni, ha az 

öregségi nyugdíj legkisebb összege változik, az ápolási díj alapösszege változik, 

illetve kétévente egyszer. 
 

Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 
 

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, 

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 

igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól, 

82/2013. (XII. 29.) EMMI rendelet a kiemelt ápolási díjra val jogosultságot 

megalapozó körülményekről, 
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2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól 

és egyes törvények módosításáról, 

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

2017. évi C. törvény Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről, 

2008. évi IV. törvény az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében 

szükséges kerekítés szabályairól, a társadalombiztosítási és szociális ellátások 

megállapítása során, továbbá a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi 

LXXXI. törvény módosításáról. 
 
 
 
 


