Tájékoztató

az ápolási díjról
Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó
nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. 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,
továbbá az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs
egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.
Alapösszegű ápolási díj
Alapösszegű ápolási díjra jogosult az a hozzátartozó, aki állandó és tartós
gondozásra szoruló súlyosan fogyatékos rokon, vagy tartósan beteg 18 év alatti
gyermek gondozását, ápolását végzi.
Súlyosan fogyatékos személy az, akinek
- segédeszközzel vagy műtéti úton nem korrigálható módon látóképessége
teljesen hiányzik, vagy aliglátóként minimális látásmaradvánnyal rendelkezik, és
ezért kizárólag tapintó-halló életmód folytatására képes,
- 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,
- értelmi akadályozottsága genetikai, illetőleg magzati
károsodás vagy szülési trauma következtében, továbbá
tizennegyedik életévét megelőzően bekövetkező
súlyos betegség miatt középsúlyos vagy annál
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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),
- 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.
Az alanyi jogon megállapított ápolási díj összege alapesetben a költségvetési
törvényben meghatározott alapösszeg (2018-ban 32.600 Ft, nettó összege:
29.340 Ft.)
Emelt összegű ápolási díj
Emelt összegű ápolási díj állapítható meg annak a hozzátartozónak, aki fokozott
ápolást igénylő súlyosan fogyatékos rokon gondozását, ápolását végzi.
Fokozott ápolást igénylő az a személy, aki mások személyes segítsége nélkül
önállóan nem képes étkezni, tisztálkodni, öltözködni, illemhelyet használni vagy
lakáson belül - segédeszköz igénybevételével sem - közlekedni, feltéve, hogy
esetében az említett feltételek közül legalább három egyidejűleg fennáll.
Az emelt összegű ápolási díj összege a költségvetési törvényben meghatározott
alapösszeg 150%-a (2018-ban 48.900 Ft, nettó összege: 44.010 Ft).
Kiemelt ápolási díj
Kiemelt ápolási díj állapítható meg annak a személynek, aki a komplex minősítés
alapján „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. „E”
kategóriába azt sorolják, akinek az egészségi állapota 1-30% között van,
rehabilitációja nem javasolt és önellátásra nem, vagy csak segítséggel képes.
A kiemelt ápolási díj összege a költségvetési törvényben meghatározott
alapösszeg 180%-a (2018-ban 58.680 Ft, nettó összege: 52.812 Ft)
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Ápolási díj munkavégzés vagy tanulóviszony mellett
Nem folyósítható az ápolási díj a beteget ápoló hozzátartozó részére, ha
- szakiskola, középiskola nappali rendszerű képzésének tanulója, illetve
felsőoktatási intézmény nappali képzésben részt vevő hallgatója vagy
- keresőtevékenységet folytat és munkaideje (az otthon történő munkavégzés
kivételével) a napi 4 órát meghaladja.
Az ápolást végző személynek a házi segítségnyújtás keretében segítség
nyújtható, továbbá az ápolt személy átmenetileg - de egybefüggően legfeljebb
egy hónapos időtartamban - ellátható, ha
- az ápolt személy egészségi állapota ezt indokolja, vagy
- az ápolást végző személy akadályoztatása miatt az ápolási tevékenységet nem
tudja ellátni.
Ápolási díj és szolgálati idő
Az ápolási díj folyósításának tartama szolgálati időnek minősül, miután az ápolási
díj összegét 10% nyugdíjjárulék terheli. A saját jogú öregségi nyugdíjban,
valamint a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött, özvegyi nyugdíjban
részesülő személy az ápolási díj után nyugdíjjárulékot nem köteles fizetni. (Ez
utóbbi
özvegy
azonban a
nyugdíjfolyósító
szervhez
benyújtott
nyilatkozatával vállalhatja a nyugdíjjárulék fizetését.)
Az ápolási díjban részesülő személy egészségügyi szolgáltatásra jogosult.
Ápolási díj és nyugdíj
Az ápolási díjra való jogosultság főszabály szerint megszűnik, ha az ápolási
díjban részesülő hozzátartozó öregségi nyugdíjas lesz és a nyugdíja összege
meghaladja az ápolási díj összegét. Kivételes esetben azonban az ápolási díj a
nyugdíj mellett is teljes összegben folyósítható tovább. Az állandó és tartós
gondozásra szoruló súlyosan fogyatékos személy ápolására tekintettel kapott
ápolási díjra, valamint a kiemelt ápolási díjra való jogosultság ugyanis az
öregségi nyugdíj mellett továbbra is fennáll, ha
- a nyugdíjra való jogosultság keletkezését megelőző napon e két ápolási díj
valamelyikére a nyugdíjba vonuló hozzátartozó jogosult volt, és
- a nyugdíjjogosultság kezdő napját megelőző húsz éven belül e két ápolási díj
tekintetében a jogosultsága legalább tíz évig fennállt (a két ellátási jogosultság
időtartamát össze kell számítani).
Az ápolási díj igénylésének helye
Az ápolási díj megállapítása iránt benyújtott kérelmet az a járási hivatal bírálja
el, amelynek illetékességi területén a kérelmező lakóhelye, vagy ha a kérelmező
életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a
tartózkodási helye van.
(Utolsó frissítés: 2018. 09. 11.)
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