
Ügymenet  

Ápolási díj megállapítása ügyben  

 

 

Az eljárás jogi alapja: Az ápolási díj a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló  

1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 40. § alapján az ápolási díj a tartósan gondozásra 

szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi 

hozzájárulás.  

 

Ápolási díjra jogosult: Ápolási díjra jogosult a hozzátartozó [Ptk. 685. § b) pontja], ha 

állandó és tartós gondozásra szoruló  

a) súlyosan fogyatékos, vagy  

b) tartósan beteg 18 év alatti  

személy gondozását, ápolását végzi.  

 

A kérelem benyújtható:  

 kérelmező lakcíme szerint illetékes járási hivatalnál  

 kérelmező lakcíme szerinti önkormányzati hivatalnál 

 járási hivatal települési ügysegédeinél  

 Kormányablaknál 

 

Eljáró ügyintéző: Kérelmező lakcíme szerint illetékes járási hivatal ügyintézője.  

 

Az ügy leírása: Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.), a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.), a 

pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint 

folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet szabályai az 

irányadóak.  

A kérelmet az a járási hivatal bírálja el, amelynek illetékességi területén a kérelmező 

lakóhelye van. Ha a kérelmező életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, az 

eljárás lefolytatására a tartózkodási helye szerinti járási hivatal rendelkezik illetékességgel.  

(Szt. 32/A. § (1) bek.)  

Az ügyintézés során a képviselet megengedett, meghatalmazott is intézheti az eljárás 

lépéseit.(Ket. 40. §-40/A. §)  

 

A kérelem kötelező  tartalma: A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének 

és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) 

Korm. Rendelet 4. sz. melléklete szerinti formanyomtatvány, valamint az 5. sz. melléklet 

szerinti igazolás és szakvélemény. Továbbá az Szt. 42. §-a (1) bekezdésének a) pontjának 

aa)-ac) alpontjában meghatározott tény fennállása esetén az intézmény vezetője által 

kiállított, 6. számú melléklet szerinti igazolás.  

Kiemelt ápolási díj esetén az 5. sz. melléklet szerinti igazolás és szakvéleményt nem kell 

csatolni, azonban, ha 18 év alatti személyre tekintettel kérik a jogosultság megállapítását, 

csatolni kell a kiemelt ápolási díjra való jogosultságot megalapozó körülményekről szóló 

82/2013. (XII.29.) EMMI rendelet 1. számú mellékletét, 18 év feletti ápolni kívánt személy 



esetében pedig a rehabilitációs hatóság érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalását 

az ápolt személy egészségi állapotáról. 

 

Csatolandó mellékletek: foglalkoztatási viszonyban álló kérelmező esetén munkáltatói 

igazolás.  

 

Hivatalból beszerzendő: 

A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által folyósított nyugdíjszerű ellátásra vonatkozó adat,  

 

Az eljárás illetéke: Költség- és illetékmentes.  

 

Ügyintézési határidő: 21 nap  

Fellebbezés benyújtására 15 napon belül van lehetőség.  

 

I. fokú döntést hozó szerv: Somogy Megyei Kormányhivatal Csurgói Járási Hivatal 

 
II. fokon döntést hozó szerv: Somogy Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi 

Főosztály 


