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Tisztelt Asszonyom! 

Telefonbeszélgetésünkre hivatkozással az alábbi tájékoztatást adom. 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 43. §. b. pontja sze-

rint, a járási hivatal kiemelt ápolási díjat állapít meg annak a személynek, aki  olyan hozzátarto-

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

deletben meghatározott súlyosságú betegségre vagy fogyatékosságra tekintettel folyósítják. 

A törvény végrehajtására kiadott rendelet szerint, a kiemelt ápolási díjat igénylő személynek a 

kérelemhez csatolni kell  a kiemelt ápolási díjra való jogosultságot megalapozó körülményekről 

szóló 82/2013.(XII. 29.) EMMI rendeletben meghatározott igazolást. 

Az igazolást az a szakorvos állítja ki, aki a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegsé-

gekről, fogyatékosságokról szóló igazolást kiállítására a magasabb összegű családi pótlékra jo-

gosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet alapján jo-

gosult.  

Abban az esetben, ha a magasabb összegű családi pótlékra jogosító igazolás kiállítását követően 

a gyermek bármely körülmény miatt (pl. költözés, kezelőorvos váltás) más szakorvoshoz kerül 

(aki természetesen jogosult a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegség igazolására), 

az új kezelőorvos kiállíthatja a kiemelt ápolási díjra való jogosultságot megalapozó körülmé-

nyekről szóló igazolást addig, amíg a magasabb összegű családi pótlékra jogosító igazolás érvé-

nyes. 

A rendelet szerint a szakorvos, annak a személynek állítja ki az igazolást, aki olyan 18. életévét 

be nem töltött hozzátartozójának ápolását, gondozását végzi, aki a magasabb összegű családi 

pótlékra jogosító betegségek vagy fogyatékosságok valamelyikében szenved, és akinek ezzel 

egyidejűleg kiemelt ápolási szükséglete áll fenn.  

 Kiemelt ápolási szükséglete áll fenn annak a személynek, aki - tartós betegségéből, fogyatékos-

ságából 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 öltöz-

ködéssel kapcsolatos tevékenységcsoportok közül legalább kettőt ellátni. 
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A rendelet értelmében a szakorvos az igazolást legfeljebb a gyermek 18. életévének betöltéséig 

állapíthatja meg. A rendeletben alsó életkori határ nem került meghatározásra. Minden esetben 

a szakorvos mérlegelési körébe tartozik annak megállapítása, hogy a gyermeknek a tartós beteg-

ségéből vagy fogyatékosságából - s nem az életkorából – eredően áll-e fenn a kiemelt ápolási 

szükséglete. 

 

Kérem válaszom szíves elfogadását. 

Budapest, 2017. március 13. 

 Üdvözlettel: 

 

 Dr. Veres Gábor 

 irodavezető 
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