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TÁ J ÉK O ZTA TÓ  AZ Á POLÁSI DÍJ RÓL

I.  Jogi hivatkozás:
• - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 40-44. §;

Az ápolási  díj a  tartósan  gondozásra  szoruló  személy otthoni  ápolását,  állandó  és  tartós 
felügyeletét, gondozását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás.

II/1.   Ápolási díjra jogosult   - a jegyes kivételével - a hozzátartozó [Ptk. 685. § b) pontja], 
ha állandó és tartós gondozásra szoruló súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év 
alatti személy gondozását, ápolását végzi.

II/2. A települési önkormányzat jegyzője a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos 
személy gondozását, ápolását végző személy kérelmére 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.
Amennyiben az ápoló más rendszeres pénzellátásban részesül, az erről szóló igazolást 

csatolnia kell.

III. Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó, ha:
a.) az ápolt 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 

aa.)  a közoktatási  intézményben eltöltött  idő a kötelező tanórai foglalkozások időtartamát 
nem haladja meg, 

          vagy
ab.) az  óvoda,  nappali  ellátást  nyújtó  szociális  intézmény  igénybevételének,  illetőleg  a 

felsőoktatás intézmény látogatási kötelezettségének időtartama átlagosan a napi 5 órát 
nem haladja meg,

          vagy
ac.) az óvoda, a közoktatási ill. felsőoktatási intézmény látogatása, vagy a nappali ellátást 

nyújtó  szociális  intézmény igénybevétele  csak  az  ápolást  végző  személy rendszeres 
közreműködésével valósítható meg.
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b.) rendszeres pénzellátásban részesül, ide nem értve azt a táppénzt, amelyet az ápolási díj 
folyósításának  időtartama  alatt  végzett  keresőtevékenységből  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,

IV. Meg kell szüntetni az ápolási díjat, ha
• az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi szükségessé,
• az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti,
• az ápolt személy meghal,
• jogosultságot kizáró körülmény következik be.

V. Az ápolási díj összege:
• súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év alatti személy gondozása esetén az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-a (2010. évben bruttó 28.500,- Ft);
• fokozott  ápolást  igénylő  súlyosan  fogyatékos  személy  gondozása  esetén  az  öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-a (2010. évben bruttó 37.050,- Ft)

VI. A támogatás időtartama: az ápolási díj folyósításának időtartama szolgálati időre jogosít. 
Az  ápolási  díjra  való  jogosultság  feltételeit  a  Szociális  Iroda  legalább  kétévente  egyszer 
felülvizsgálja. 

VII.  A kérelemhez csatolni kell:
1. a Szociális Irodán, - az erre a célra rendszeresített nyomtatványon - a háziorvos igazolását, 

javaslatát;

2. ha a kérelem benyújtását megelőzően az ápoló munkaviszonyban állt, vagy álláskeresési 
támogatásban  részesült,  csatolni  kell  az  ápoló  rendszeres  kereső  tevékenységet 
megszüntető  határozatát,  vagy  a  munkáltató  betegápolás  címén  engedélyezett  fizetés 
nélküli szabadságról szóló igazolását; az álláskeresési támogatás megszüntető határozatát.
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