
  
 

 

 

Ápolási díj 

 

 

1. Az eljáró hatóság megnevezése, illetékességi területe 

 

Ápolási díj megállapítása iránti eljárásban a kérelmező lakóhelye szerinti illetékes járási hivatal jár el. 

Ha a kérelmező életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, az eljárás lefolytatására a 

tartózkodási helye szerinti járási hivatal rendelkezik illetékességgel. 

 

2. A kérelem benyújtásának módja (ideje, helye, módja) és a csatolandó iratok 

 

Az ápolási díj megállapítása iránti kérelmet postai úton vagy a kérelmező lakcíme szerint illetékes 

járási hivatalnál, a kérelmező lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri 

hivatalánál, a települési ügysegédeknél, valamint a kormányablaknál lehet benyújtani személyesen, 

vagy meghatalmazott útján ügyfélfogadási időben. 

 

A kérelemhez bemutatandó iratok:  

a kérelmező és az általa ápolt személy  

- személyazonosító okmánya (személyazonosító igazolvány, útlevél, jogosítvány), 

- lakcímigazolványa  

- TAJ-kártyája 

- adókártyája. 

 

   becsatolandó iratok: 

- pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint 

folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006 (III.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

Rendelet) 4. számú melléklete szerinti formanyomtatvány, 

- kiemelt ápolási díj iránti kérelem kivételével a Rendelet 5. számú melléklete szerinti 

formanyomtatványon 

 a háziorvos által kiállított igazolást arról, hogy az ápolt súlyosan fogyatékos 

vagy tartósan beteg, 

 a háziorvos arra vonatkozó szakvéleményét, hogy az ápolt állandó és tartós 

gondozásra szorul, 

- a Rendelet 6. számú melléklete szerinti formanyomtatványon az intézmény vezetője által 

kiállított igazolást, ha az ápolt személy közoktatási intézmény tanulója, óvodai nevelésben 

részesül, nappali szociális intézményi ellátásban részesül vagy felsőoktatási intézmény 

hallgatója és az ápolási díjra való jogosultság feltételei fennállnak, 



  
 

- az ápolási díj megállapítását kiemelt ápolást igénylő 18. életévét betöltött személy 

gondozására tekintettel kérik, az ápolási díj iránti kérelemhez mellékelni kell a rehabilitációs 

hatóság érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalását, bizottsági állásfoglalását, 

határozatát vagy hatósági igazolványát az ápolt személy komplex minősítésének 

eredményéről vagy komplex minősítési eljárás megindításának igazolását, 

- ha az ápolási díj megállapítását kiemelt ápolást igénylő 18 év alatti magasabb összegű 

családi pótlékban részesülő ápolt gondozására tekintettel kérik, a kérelemhez mellékelni kell a 

kiemelt ápolási díjra való jogosultságot megalapozó körülményekről szóló 82/2013. (XII.29.) 

EMMI rendelet 1. számú mellékletét képező szakorvosi igazolást, melyben a magasabb 

összegű családi pótlékra jogosító igazolást végző szakorvos igazolja, hogy betegsége vagy 

fogyatékos állapota miatt tartós ápolást-gondozást igényel, 

-  meghatalmazás, ha a kérelmező nem személyesen jár el. 

 

3. Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege 

Az eljárás lefolytatása illetékmentes, mely illetékmentesség kiterjed a jogorvoslati eljárásra is. 

Amennyiben az eljáró hatóság az ügyintézésre nyitva álló határidőn belül a kérelemről érdemben 

nem dönt, úgy – a meghozott függő hatályú döntés értelmében – az ügyfél részére az eljárás 

illetékmentes voltára tekintettel 10.000,- Ft-ot köteles a kérelmező ügyfél számára megfizetni. 

 

4. A kérelem benyújtásának feltételei és az eljárás menete 

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

részére biztosított anyagi hozzájárulás. 

 

Ápolási díjra jogosult - a jegyes kivételével - a hozzátartozó [Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja], ha 

állandó és tartós gondozásra szoruló 

a) súlyosan fogyatékos, vagy 

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

 

Hozzátartozó: a közeli hozzátartozó (a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a 

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

élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a 

testvér házastársa. 

 

Súlyosan fogyatékos személy az, akinek 

a) segédeszközzel vagy műtéti úton nem korrigálható módon látóképessége teljesen hiányzik, 

vagy alig látóként minimális látásmaradvánnyal rendelkezik, és ezért kizárólag tapintó - halló – 

életmód folytatására képes, 

b) 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, 

c) 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 minősíthető (BNO szerinti besorolása: 

F84.0-F84.9), 



  
 

d) mozgásszervi károsodása, illetőleg funkciózavara olyan mértékű, hogy helyváltoztatása 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 ápolásra, gondozásra szorul; 

 

Tartósan beteg az a személy, aki előreláthatólag három hónapnál hosszabb időtartamban állandó 

ápolást, gondozást igényel. 

 

A járási hivatal a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozását, ápolását végző 

személy kérelmére emelt összegű ápolási díjat állapít meg. 

 

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. 

 

Az ápolási díj fajtái: 

 alap összegű ápolási díj (állandó és tartós gondozásra szoruló súlyosan fogyatékos vagy 

tartósan beteg 18 év alatti személy gondozása ápolása esetén kérhető) 

 emelt összegű ápolási díj (fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos személy 

gondozása, ápolása esetén kérhető, ha a kiemelt ápolási díjra való jogosultság feltételeinek 

nem felel meg) 

 kiemelt ápolási díj (azon személy gondozása, ápolása esetén kérhető, aki a komplex 

minősítése alapján E minősítési kategóriába tartozik, vagy aki olyan hozzátartozójának 

gondozását, ápolását végzi, aki után a magasabb összegű családi pótlékot miniszteri 

rendeletben meghatározott súlyosságú betegségre vagy fogyatékosságra tekintettel 

folyósítják) 

 

Fokozott ápolási díj esetében:  

 - a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos állapot vizsgálatáról szóló szakvélemény 

elkészítésére szakértőt kell kirendelni.  

 - járási hivatal e feltételek fennállásáról a módszertani feladatokat ellátó szerv által kijelölt 

szakértő szakvéleménye alapján dönt. 

 

Kiemelt ápolási díj esetében: 

- amennyiben a kérelmező csatolja a rehabilitációs hatóság érvényes és hatályos szakhatósági 

állásfoglalását, bizottsági állásfoglalását, határozatát vagy hatósági bizonyítványát az ápolt személy 

komplex minősítésének eredményéről vagy a kiemelt ápolási díjra való jogosultságot megalapozó 

körülményekről szóló 82/2013. (XII.29.) EMMI rendelet 1. számú mellékletét képező szakorvosi 

igazolást a járási hivatal dönt a kérelemről. 

- amennyiben a kérelmező csak azt igazolja, hogy a komplex minősítési eljárást megindította, a 

járási hivatal az ápolási díj megállapítása iránti eljárást felfüggeszti, és a komplex minősítés 



  
 

eredményéről kiállított hatóság bizonyítvány kérelmező által történő benyújtását követően dönt a 

kérelemről. 

 

Az ápolási díj havi összege: 

az éves költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg (2018-ben 32.600.- Ft) 

   100%-a alapösszegű ápolási díj esetében 

   150%-a emelt összegű ápolási díj esetében 

   180%-a kiemelt ápolási díj esetében. 

 

Az ápolási díj havi összege a más rendszeres pénzellátásban részesülő jogosult esetében az ápolási 

díj és a más rendszeres pénzellátás havi összegének a különbözete. Ha a különbözet az ezer forintot 

nem éri el, a jogosult részére ezer forint összegű ápolási díjat kell megállapítani. 

 

Ha az ápolási díjra vonatkozó igényt jogerősen megállapítják, az a kérelem benyújtásától esedékes. 

 

Az ápolási díj folyósításának időtartama szolgálati időre jogosít. Az ápolási díj 2 évente legalább 

egyszer felülvizsgálatra kerül. 

 

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) 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; 

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. 

 

 

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 ápolt személy halála esetén az ápolási díj folyósítását a halál 

időpontját követő második hónap utolsó napjával kell megszüntetni, 

az ápolást végző vagy az ápolt személy tartózkodási joga megszűnt vagy tartózkodási jogának 

gyakorlásával felhagyott, 

az ápolási díjra való jogosultságot kizáró körülmény következik be. 

 

Az eljárás a hatóság előtt a kérelem benyújtását követő napon indul. Az írásban vagy 

személyesen az illetékes hatóságnál vagy a kormányablaknál előterjesztett kérelemmel az ügyfél 

egészen a döntés véglegessé válásáig rendelkezhet. A kérelemnek tartalmaznia kell az ügyfél (és 

képviselője) adatait és elérhetőségét, melyek azonosításukhoz szükségesek. 

A kérelem ügyfél általi elnevezése nem köti a hatóságot, a kérelem a tartalma szerint kerül 

elbírálásra.  

 

A kérelmet benyújthatja személyesen az ügyfél vagy helyette törvényes képviselője, meghatalmazottja 

is. Ha az ügyfél nem személyesen, hanem képviselője útján jár el, akkor az eljáró hatóság az 

iratokat a képviselő részére küldi meg, kivéve, ha az ügyfél ettől eltérően rendelkezik.  

Meghatalmazás esetén a meghatalmazottnak igazolnia kell a képviseleti jogosultságát. A 

meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, illetve 

jegyzőkönyvbe lehet mondani.  

 

Közokiratnak minősül, melyet a bíróság, közjegyző vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv 

ügykörén belül, a megszabott alakban állított ki, valamint az olyan okirat, amelyet jogszabály 

közokiratnak nyilvánított.  

 

Teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősül az okirat, ha  

1. a kiállító azt az elejétől a végéig kézírással saját kezűleg írta és aláírta (a gépírással vagy 

számítógép segítségével történő írás akkor sem egyenértékű a kézírással, ha az a kiállítótól 

származik) vagy  

2. két tanú az okiraton – lakóhelyének (címének) feltüntetése mellett – aláírásával igazolja, hogy 

a kiállító a nem általa írt okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának 

ismerte el vagy 

3. a kiállító aláírása vagy kézjegye az okiraton bíróilag vagy közjegyzőileg hitelesítve van vagy 

4. a gazdálkodó szervezet által üzleti körében kiállított okiratot szabályszerűen aláírták.   

 

A meghatalmazás – ha abból más nem tűnik ki – kiterjed az eljárással kapcsolatos minden 

nyilatkozatra és cselekményre. 

Ha a képviseleti jogosultság visszavonás, felmondás vagy az ügyfél vagy a meghatalmazott halála 

miatt megszűnik, a megszűnés a hatósággal szemben akkor válik hatályossá, amikor azt a 

hatóságnak bejelentik. 

 

A hatóság az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel írásban vagy szóban tart kapcsolatot, mely 

magában foglalja az elektronikus út lehetőségét is. 

A kapcsolattartás formáját főszabály szerint az ügyfél választja meg, kivéve, ha törvény másként 

rendelkezik, mely választható formákról a hatóság tájékoztatja őt. Az ügyfél az általa választott 

kapcsolattartási módról más kapcsolattartási módra térhet át, feltéve, hogy az a hatóságnál 

rendelkezésre áll. 



  
 

 

Az ügyfél – bizonyos kivételekkel – betekinthet az eljárás során keletkezett iratba. Ezt az eljárás 

bármely szakaszában és annak befejezését követően is megteheti. A betekintés során másolatot, 

kivonatot készíthet vagy költségtérítés ellenében másolatot kérhet. A másolatot kérelmére a 

hatóság hitelesíti.  

 

Az eljárás megindulását követően a hatóság megvizsgálja a benyújtott kérelmet és a csatolt 

dokumentumokat. Amennyiben a hatóság észleli, hogy a kérelem elbírálásához olyan adatra vagy 

iratra van szüksége, mellyel más szerv rendelkezik, a hatóság megkeresheti e szervet. 

Abban az esetben, ha a kérelem nem felel meg a jogszabály által támasztott követelményeknek vagy 

megfelel ugyan, de a tényállás tisztázása során új adat merült fel, az eljáró hatóság – határidő 

megjelölésével – legfeljebb kétszeri alkalommal hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt, 

figyelmeztetve őt a hiánypótlási felhívás teljesítése elmulasztásának jogkövetkezményeire. 

 

Ha az eljáró hatóság döntése feltétele annak, hogy egy másik hatósági eljárásban döntés 

születhessen, az ügyfél a kapcsolódó eljárásban eljáró hatósághoz benyújtandó kérelmet az 

elsőként nevezett hatóságnál is benyújthatja, melyet – ha kéri – az eljáró hatóság továbbít a másik 

hatósághoz. 

 

Amennyiben a hatóság rendelkezésére álló adatok nem elegendőek a döntéshozatalhoz, a hatóság 

bizonyítási eljárást folytat le. A hatósági eljárásban minden olyan bizonyíték felhasználható, amely 

alkalmas a tényállás tisztázására.  

Abban az esetben, ha a tényállás tisztázása miatt szükségessé válik, a hatóság az ügyfelet 

nyilatkozattételre, illetve okirat vagy irat bemutatására hívhatja fel. Az ügyfél nyilatkozatával 

pótolhatja a hiányzó bizonyítékot, ha annak beszerzése nem lehetséges. Ugyanakkor ha az ügyfél 

vagy képviselője más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős adatot valótlanul állít vagy 

elhallgat, eljárási bírsággal sújtható. Az irat – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem 

rendelkezik – másolatban is benyújtható az ügyfél által, amennyiben nyilatkozik arról, hogy az 

az eredetivel mindenben megegyezik. 

 

A hatóság az ügy érdemében határozattal, egyéb esetben végzéssel dönt.  

A hatóság megszünteti az eljárást, amennyiben  

4. a kérelem visszautasításának lett volna helye, annak oka azonban az eljárás megindítását 

követően jutott a hatóság tudomására, 

5. a kérelmező ügyfél a hatóság felhívására nem nyilatkozik, és ennek hiányában a 

kérelem nem bírálható el, és az eljárást hivatalból nem folytatja, 

6. az eljárás okafogyottá vált, 

7. az ügyfél nem tesz eleget eljárási költség előlegezési kötelezettségének, 

8. az eljárás kérelemre indult, és valamennyi kérelmező ügyfél kérelmét visszavonta, illetve 

ahhoz az ellenérdekű ügyfelek hozzájárultak, és az eljárás hivatalból nem folytatható, 

9. a hatóság megállapítja, hogy az ügyben más hatóság már eljárt, vagy más hatóság 

kijelölésére került sor, vagy 

10. az ügy érdemi eldöntése olyan kérdés előzetes elbírálásától függ, amely bíróság vagy más 

szerv hatáskörébe tartozik, és az ügyfél a hatóságnak az eljárás megindítására vonatkozó 

felhívásának nem tesz eleget. 

 



  
 

A határozatot a hatóság közli az ügyféllel. A hatóság az ügyfél kérelmére egy alkalommal, külön illeték 

vagy díj felszámítása nélkül ad ki másolatot a vele nem közölt végzésről. A hatóság a döntést írásbeli 

kapcsolattartás esetén hivatalos iratként vagy elektronikus úton kézbesíti. 

 

A hatóság döntése akkor válik véglegessé, ha azt a hatóság már nem változtathatja meg. A 

véglegesség a döntés közlésével áll be, ugyanakkor az adott ügytípusban törvény megengedheti a 

fellebbezést. 

 

5. Ügyintézési határidő 

Az eljárás a kérelemnek az eljáró hatósághoz történő megérkezését követő naptól indul.  

 

Az ügyintézési határidő  

 sommás eljárásban nyolc nap, 

 teljes eljárásban hatvan nap. 

 

Az ügyintézési határidőbe nem számít be: – az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és 

                                                                    – (ha függő hatályú döntés meghozatalának nincs helye)  

       az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama. 

 

6. Jogorvoslat 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 112.§-a alapján a hatóság 

határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye. 

A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül az azt meghozó hatóságnál lehet 

előterjeszteni. 

 

7. Jogszabályhelyek 

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény, 

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint 

folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Kormányrendelet, 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény. 

 

 

8.  Felvilágosítás kérhető 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal  

3525 Miskolc, Városház tér 1. 

Telefon: (+36-46) 512-901 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/borsod-abauj-zemplen 

 

9. Letölthető nyomtatványok  

- 


