Ki állapítja meg az ápolási díjra való
jogosultságot?
Az alanyi jogon járó, valamint a kiemelt ápolási díjat
az ápolást végző személy lakóhelye szerint illetékes
járási hivatal, a méltányossági ápolási díjat a lakóhely
szerint illetékes önkormányzat képviselő-testülete.
Ki jogosult alanyi jogon ápolási díjra?
A járási hivatal a jegyes kivételével annak a
hozzátartozónak állapítja meg alanyi jogon az ápolási
díjat, ha állandó és tartós gondozásra szoruló
- súlyosan fogyatékos (életkorra tekintet nélkül),
vagy
- tartósan beteg 18 év alatti gyermek gondozását,
ápolását végzi.
Mennyi az alanyi jogon megállapított ápolási díj
összege?
Az alanyi jogon megállapított ápolási díj összege a
költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg,
mely 2014-ben 29.500,- Ft.
Kinek állapítható meg az emelt összegű ápolási
díj?
Annak a hozzátartozónak, aki a fokozott ápolást
igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozását,
ápolását végzi.
Mennyi az emelt összegű ápolási díj összege?
Az emelt összegű ápolási díj összege azonos a
költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg
150%-ával (44.250,- Ft).
Ki minősül fokozott ápolást igénylő személynek?
Fokozott ápolást igénylő az a személy, aki mások
személyes segítsége nélkül önállóan nem képes
- étkezni, vagy
- tisztálkodni, vagy
- öltözködni, vagy
- illemhelyet használni, vagy

- lakáson belül - segédeszköz igénybevételével sem közlekedni,
feltéve, hogy esetében a fentiek közül legalább három
feltétel egyidejűleg fennáll. (Ha az ápolási díj
megállapítását a fokozott ápolást igénylő súlyosan
fogyatékos személy gondozására tekintettel kérik, a
fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos állapot
vizsgálatáról szóló szakvéleményt a járási hivatal
felkérésére a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság által kijelöl szakértő készíti el.
Kinek állapítható meg a kiemelt ápolási díj?
Annak a személynek, aki
- a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján
a megváltozott munkaképességű személyek
ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXCI. törvény szerinti „E” 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.
Mennyi a kiemelt ápolási díj összege?
A kiemelt ápolási díj összege a költségvetési
törvényben meghatározott alapösszeg 180%-a,
53.100,- Ft.
Milyen igazolást kell benyújtani a kiemelt ápolási
díj megállapítása iránti kérelemhez?
- 18. életévét betöltött személy esetén a
rehabilitációs hatóság érvényes és hatályos
szakhatósági állásfoglalását az ápolt személy
egészségi állapotáról, vagy
- 18 év alatti gyermek esetén a kiemelt ápolási díjra
való jogosultságot megalapozó körülményekről
szóló szakorvosi igazolást.

Gyermekek esetén ki állítja ki a kiemelt ápolási
díjra
való
jogosultságot
megalapozó
körülményekről szóló igazolást?
A szülőnek az igazolás kiállítása céljából azt a
szakorvost kell felkeresnie, aki a magasabb összegű
családi pótlékra jogosító igazolást is kiállította.
A szakorvos mely esetben állítja ki a kiemelt
ápolási díjra való jogosultságot megalapozó
körülményekről szóló szakorvosi igazolást?
A szakorvos az igazolást annak a személynek állítja ki,
aki olyan 18. életévét be nem töltött
hozzátartozójának ápolását, gondozását végzi, aki az
5/2003.(II.19.) ESzCsM rendelet 1. számú melléklete
szerinti, az ott meghatározott súlyosságú betegségek
vagy fogyatékosságok valamelyikében szenved, és
akinek
ezzel
egyidejűleg
kiemelt
ápolási
szükséglete áll fenn.
Mely esetben áll fenn a gyermek kiemelt ápolási
szükséglete?
Kiemelt ápolási szükséglete áll fenn annak a
gyermeknek,
aki
tartós
betegségéből,
fogyatékosságából eredően - másvalaki személyes segítsége nélkül nem képes az
illemhelyet használni és lakáson belül segédeszköz igénybevételével sem - közlekedni,
továbbá
- másvalaki személyes segítsége nélkül nem képes az
étkezéssel, a tisztálkodással vagy az öltözködéssel
kapcsolatos tevékenységcsoportok közül legalább
kettőt ellátni.
A 18. életévét betöltött személy esetén ki állítja ki
a szakhatósági állásfoglalást?
Amennyiben a 18. életévét betöltött ápolt személy
nem rendelkezik a szükséges „E” minősítést
tartalmazó, 2012. január 1-je után kiállított
szakhatósági állásfoglalással, a lakóhelye szerint
illetékes Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs
Szakigazgatási Szervétől kérheti a komplex minősítés

elvégzését,
melynek
eredményéről
hatósági
bizonyítványt állítanak ki. A hatósági bizonyítvány
kiállítása iránti kérelemhez, melyet az ápoltnak vagy
gondnokának kell aláírni, csatolni kell a házi orvos
által kiállított orvosi beutalót, zárójelentéseket,
korábban kiállított szakvéleményt vagy szakhatósági
állásfoglalást, ha az ápolt gondnokság alatt áll,
gondnok kirendelő határozatot, vagy meghatalmazást.
Méltányosságból kinek lehet ápolási díjat
megállapítani?
A települési önkormányzat képviselő-testülete - az
önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek
fennállása esetén - méltányossági ápolási díjat
állapíthat meg annak a hozzátartozónak, aki 18.
életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását,
gondozását végzi.
Ha az önkormányzat méltányosságból állapít
meg ápolási díjat, a jogosultságot kötheti- e
jövedelmi feltételhez?
Igen, az önkormányzat a helyi rendeletében az ápolási
díj megállapítását jövedelmi feltételhez kötheti.
Mennyi a méltányosságból megállapított ápolási
díj összege?
A méltányosságból megállapított ápolási díj összege a
költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg
80%-a (23.600,- Ft).
Milyen igazolásokat kell az ápolási díj
megállapítása iránti kérelemhez mellékelni?
Az ápolási díj megállapítása iránti kérelemhez
mellékelni kell a háziorvos igazolását arról, hogy az
ápolt
- súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg, és
- arra vonatkozó szakvéleményét, hogy az ápolt
állandó és tartós gondozásra szorul.

A háziorvos milyen iratok alapján állítja ki a
tartósan betegségről, vagy súlyosan fogyatékos
állapot fennállásáról szóló igazolást?
- az orvosszakértői szerv szakvéleménye, vagy
- a megyei gyermek-szakfőorvos igazolása, vagy
- a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézmény vagy
területileg illetékes szakrendelő intézet szakorvosa
által kiadott zárójelentés, igazolás alapján.
A háziorvos a súlyos fogyatékosság tényéről szóló
igazolást a tanulási képességet vizsgáló szakértői és
rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján is
kiállíthatja.
Mi a teendő abban az esetben, ha az ápoló nem
ért egyet a háziorvos igazolásával, mert nem
minősítette az ápoltat tartósan beteg, vagy
súlyosan fogyatékos személynek?
Ha az ápolást végző hozzátartozó nem ért egyet a
háziorvos igazolásával, annak felülvizsgálatát az
egészségügyi államigazgatási szerv által kijelölt, az
ápolást indokoló diagnózis szerinti szakorvostól vagy
szervtől kérheti.
Mi a teendő abban az esetben, ha az ápoló nem
ért egyet a háziorvos szakvéleményével, amely
szerint az ápolt nem szorul állandó ápolásra,
gondozásra?
Ha az ápoló a házi orvos által kiállított
szakvéleménnyel nem ért egyet, a szakvélemény
felülvizsgálatát a módszertani feladatokat ellátó szerv
által kijelölt szakértőtől kérheti.
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Az ápolási díj

Az ápolási díj a súlyosan fogyatékos, tartósan beteg
hozzátartozót ápoló személy számára biztosítható
ellátás, amelynek célja azok segítése, akik
hozzátartozójuk ápolása miatt kereső tevékenységet
nem tudnak folytatni.
Az ápolási díjnak két formája volt, az alanyi jogú és a
méltányossági ápolási díj. Annak az alanyi jogon
ápolási díjra jogosult személynek, akinek a súlyosan
fogyatékos hozzátartozója fokozott ápolást igényelt,
emelt összegű ápolási díjat folyósítanak. E rendszer
differenciálódik 2014. január 1-jétől.

2014. január 1-jétől az alanyi jogú és a
méltányossági ápolási díj mellett bevezetésre
kerül a kiemelt ápolási díj, mely a legsúlyosabb
egészségi állapotú hozzátartozóikat gondozók
számára állapítható meg. Az ellátásra jogosult az,
aki által ápolt hozzátartozó jelentősen
egészségkárosodott és önellátásra nem vagy csak
segítséggel képes. Jogosult lehet a kiemelt
ápolási díjra annak a folyamatos gondozástápolást igénylő súlyosan fogyatékos, tartósan
beteg gyermeknek a hozzátartozója is, akire
tekintettel a szülő magasabb összegű családi
pótlékban részesül, és a betegség megfelel a
miniszteri
rendeletben
meghatározott
feltételeknek.

1993. évi III. törvény.

