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K É R E L E M  
Az ápolási díj megállapítására 

 
I. AZ ÁPOLÁST VÉGZŐ SZEMÉLYRE VONATKOZÓ ADATOK 
 

1. Személyes adatok 
 
Neve:             

Születési neve:            

Anyja neve:            

Születési hely, év, hó, nap:          

Lakóhely:             

Tartózkodási hely:           

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:        

Adóazonosító jele:           

Az ápolt személlyel való rokoni kapcsolat:        

Telefonszám (nem kötelező megadni):        

Fizetési számlaszám (akkor kell megadni, ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri): 

              

A fizetési számlát vezető pénzintézet neve:        

 
2. Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok 
a. Az ápolási díj megállapítását arra való tekintet tel kérem, hogy az ápolt személy: 

���� súlyosan fogyatékos 
���� fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos 
���� 18 éven aluli tartósan beteg 
���� 18. életévét betöltött tartósan beteg 
���� Ha a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személyre való tekintettel kérem 

a magasabb összegű ápolási díj megállapítását, egyben tudomásul veszem az 
ezzel kapcsolatos vizsgálat elvégzésének szükségességét. 

 
b. Kijelentem, hogy 

- keresőtevékenységet: 
• nem folytatok 
• napi 4 órában folytatok 
• otthonomban folytatok 

 

- nappali tagozaton tanulói, hallgatói jogviszonyba n nem állok 

- rendszeres pénzellátásban 
• részesülök és annak havi összege:    Ft 
• nem részesülök 
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- az ápolási tevékenységet: 
• a lakóhelyemen/tartózkodási helyemen 
• az ápolt személy lakóhelyén/tartózkodási helyén végzem 
• életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek (a 

megfelelő rész aláhúzandó) 
 
c. Az ápolt személy: 

•••• közoktatási intézmény tanulója 
•••• óvodai nevelésben részesül 
•••• nappali szociális intézményi ellátásban részesül 
•••• felsőoktatási intézmény hallgatója 

 

II. AZ ÁPOLT SZEMÉLYRE VONATKOZÓ ADATOK 
 

1. Személyes adatok 
 

Neve:             

Születési neve:            

Anyja neve:            

Születési hely, év, hó, nap:          

Lakóhely:             

Tartózkodási hely:           

Ha az ápolt személy nem cselekvőképes: 

A törvényes képviselő neve: 

A törvényes képviselő lakcíme: 

 

2. Jogosultsági feltételekre vonatkozó nyilatkozat 
Egyetértek azzal, hogy az otthoni ápolásomat, gondozásomat az ápolási díjat kérelmező 
hozzátartozóm végezze. 
 

Hozzájárulok ahhoz, hogy az önkiszolgáló képességem megítéléséhez, ezzel 
összefüggésben a fokozott ápolási igény megállapításához szükséges vizsgálatokat 
elvégezzék. (Ezt csak akkor kell jelezni, ha az ápolt személy súlyosan fogyatékos és 
fokozott ápolást igényel.) 
 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 
felhasználásához. 
 
Dátum: 
 

az ápolást végző személy aláírása 
 
 
 

az ápolt személy vagy törvényes képviselője aláírása 
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Tájékoztató   
a kérelem kitöltéséhez  

  
A megfelelő választ X-szel kell jelölni, illetve a hiányzó adatokat kitölteni.  
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 42. § (1) bekezdése értelmében  

Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó ha: 
- keresőtevékenységet folytat és munkaideje – az otthon történő munkavégzés kivételével – a napi 4 órát 

meghaladja,  
- szakiskola, középiskola, illetve felsőoktatási intézmény nappali tagozatos tanulója, hallgatója,  
- rendszeres pénzellátásban részesül és annak összege meghaladja az ápolási díj összegét, ide nem értve azt 

a táppénzt, amelyet az ápolási díj folyósításának időtartama alatt végzett keresőtevékenységből adódó biztosítási 
jogviszony alapján – keresőképtelenné válás esetén – folyósítanak, továbbá azt a saját jogú nyugdíjat, amelyet az 
ápolási díjban részesülő személy az Szt. 42. § (4) bekezdése alapján kap.  

RENDSZERES PÉNZELLÁTÁSNAK MINŐSÜL: A TÁPPÉNZ, A TERHESSÉGI-GYERMEKÁGYI SEGÉLY, A GYERMEKGONDOZÁSI 
DÍJ, AZ ÖREGSÉGI NYUGDÍJ, A KORHATÁR ELŐTTI ELLÁTÁS, A SZOLGÁLATI JÁRANDÓSÁG, A BALETTMŰVÉSZETI ÉLETJÁRADÉK, 
AZ ÁTMENETI BÁNYÁSZJÁRADÉK, A REHABILITÁCIÓS JÁRADÉK, AZ ÖREGSÉGI JÁRADÉK A MUNKAKÉPTELENSÉGI JÁRADÉK, AZ 
ÖZVEGYI JÁRADÉK, A NÖVELT ÖSSZEGŰ ÖREGSÉGI, MUNKAKÉPTELENSÉGI ÉS ÖZVEGYI JÁRADÉK, AZ ÖZVEGYI NYUGDÍJ – 
KIVÉVE AZ IDEIGLENES ÖZVEGYI NYUGDÍJAT, TOVÁBBÁ A HÁZASTÁRSA JOGÁN ÁRVAELLÁTÁSRA JOGOSULT FOGYATÉKKAL ÉLŐ, 
ILLETVE TARTÓSAN BETEG VAGY LEGALÁBB KÉT ÁRVAELLÁTÁSRA JOGOSULT GYERMEK ELTARTÁSÁRÓL GONDOSKODÓ 
SZEMÉLY ÖZVEGYI NYUGDÍJÁT -, A BALESETI TÁPPÉNZ, A HOZZÁTARTOZÓI BALESETI NYUGELLÁTÁSOK, AZ FLT. ALAPJÁN 
FOLYÓSÍTOTT PÉNZBELI ELLÁTÁS, A ROKKANTSÁGI ELLÁTÁS, A REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁS, A ROKKANTSÁGI JÁRADÉK, A 
HADIGONDOZOTTAK ÉS NEMZETI GONDOZOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSAI, A GYERMEKGONDOZÁSI SEGÉLY, A GYERMEKNEVELÉSI 
TÁMOGATÁS, AZ IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA, A FOGLALKOZTATÁST HELYETTESÍTŐ TÁMOGATÁS, A RENDSZERES SZOCIÁLIS 
SEGÉLY, AZ ÁPOLÁSI DÍJ, A NEMZETI HELYTÁLLÁSÉRT ELNEVEZÉSŰ PÓTLÉK, A KÖZSZOLGÁLATI JÁRADÉK, VALAMINT A 
SZOCIÁLIS BIZTONSÁGI RENDSZEREKNEK A KÖZÖSSÉGEN BELÜL MOZGÓ MUNKAVÁLLALÓKRA, ÖNÁLLÓ VÁLLALKOZÓKRA ÉS 
CSALÁDTAGJAIKRA TÖRTÉNŐ ALKALMAZÁSÁRÓL SZÓLÓ 1408/71/EGK TANÁCSI RENDELET ALAPJÁN KÜLFÖLDI SZERV ÁLTAL 
FOLYÓSÍTOTT EGYÉB AZONOS TÍPUSÚ ELLÁTÁS.  

Fokozott ápolást igényel az a súlyosan fogyatékos személy, aki mások 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.  
A kérelem 2. c) pontját abban az esetben kell kitölteni, ha az ápolt személy közoktatási intézmény tanulója, 
óvodai nevelésben részesül, nappali szociális intézményi ellátásban részesül vagy felsőoktatási intézmény 
hallgatója. Az erről szóló igazolást a kérelemhez csatolni kell.  
A kérelemhez minden esetben mellékelni kell a háziorvos igazolását. 
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IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY 
az ápolási díj megállapításához/kötelez ő felülvizsgálatához 

 
(Az ápolt személy háziorvosa tölti ki.) 
 
I. Igazolom, hogy 
 

Neve:             

Születési neve:            

Anyja neve:            

Születési hely, év, hó, nap:          

Lakóhely:             

Tartózkodási hely:           

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:        

Súlyosan fogyatékos súlyos fogyatékosságának jellege: látássérült hallássérült 
értelmi sérült mozgássérült, vagy Tartósan beteg 
 
Fenti igazolást nevezett részére a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal   fokú 

szakértői bizottságának  számú szakhatósági állásfoglalása vagy szakvéleménye, vagy 

a   megyei gyermek szakfőorvos  számú igazolása, vagy   

fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézmény   szakrendelő intézet szakorvosa által 

kiadott     keltű igazolás/zárójelentés, vagy a Tanulási Képességet 

Vizsgáló Szakértő Bizottság   számú szakvéleménye alapján állítottam ki. 

 
II. Szakvéleményem szerint a fent nevezett személy fogyatékossága/betegsége miatt 
állandó és tartós gondozásra szorul. A gondozás vár ható id őtartama: 
 
 3 hónapnál hosszabb, vagy 

 3 hónapnál rövidebb 

 
Dátum: 
 
 
 

háziorvos aláírása és munkahelyének címe 
 

P.H. 
 
 

Tájékoztató   
a háziorvosi igazolás és szakvélemény kitöltéséhez   

A megfelelő választ X-szel kell jelölni, illetve a hiányzó adatokat kitölteni.  
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 41. § (3) bekezdése szerint az 

ápolási díjra való jogosultság szempontjából:  

1. Súlyosan fogyatékos személy az, akinek   
a)  segédeszközzel vagy műtéti úton nem korrigálható módon látóképessége teljesen hiányzik, vagy 

aliglátóként minimális látásmaradvánnyal rendelkezik, és ezért kizárólag tapintó-halló életmód folytatására 
képes,  
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b) hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére és spontán 
elsajátítására segédeszközzel sem képes, és halláskárosodás miatt a hangzó beszéd érthető ejtése 
elmarad,  

c)  értelmi akadályozottsága genetikai, illetőleg magzati károsodás vagy szülési trauma következtében, továbbá 
tizennegyedik életévét megelőzően bekövetkező súlyos betegség miatt középsúlyos vagy annál 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),  

d) 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.  

2. Tartósan beteg az a személy, aki előreláthatólag három hónapnál hosszabb időtartamban állandó ápolást, 
gondozást igényel. 
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Igazolás az ápolási díj megállapításához 
 
Igazolom, hogy: 
 

Neve:             

Anyja neve:            

Születési hely, év, hó, nap:          

Lakóhely:             

Tartózkodási hely:           

 
„A”  közoktatási intézmény tanulója„ „B”  óvodai nevelésben részesül, „C”  nappali szociális 
intézményi ellátásban részesül, „D”  felsőoktatási intézmény hallgatója. 
 
Az intézmény megnevezése:           
 
 
Az „A” pontban foglalt esetben az intézményben eltöltött idő a kötelező tanórai foglalkozások 
időtartamát: 

Meghaladja 
Nem haladja meg 

 
A „B”-„C” pontban foglalt esetben az intézmény igénybevételének, illetőleg a „D” pont szerinti 
esetben az intézmény látogatási kötelezettségének időtartama átlagosan a napi 5 órát 

Meghaladja 
Nem haladja meg 

 
Az „A”-„D” pontban foglalt intézmény igénybevétele az ápolást végző személy rendszeres 
közreműködését 
  Szükségessé teszi 
  Nem teszi szükségessé 
 
 
Dátum: 
 
 

Intézményvezető 
 
 

P.H. 
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Jövedelemnyilatkozat  Forintban 

A jövedelem típusai A kérelmező Közeli hozzátartozók jövedelme. 
 

 jövedelme. A.  B.  C.  D.  E.  Összesen: 

 1. Munkaviszonyból és más 
foglalkoztatási jogviszonyból 
származó 

       

 2. Társas és egyéni 
vállalkozásból, őstermelői, 
illetve szellemi és más önálló 
tevékenységből származó 

       

 3. Alkalmi munkavégzésből 
származó 

       

 4. Táppénz, gyermekgondozási 
támogatások 

       

 5. Nyugellátás és egyéb 
nyugdíjszerű rendszeres 
szociális ellátások 

       

 6. Önkormányzat és 
munkaügyi szervek által 
folyósított ellátások 

       

 7. Egyéb jövedelem 
       

 8. Összes jövedelem 
       

 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, a jövedelemnyilatkozatban közölt adatok a valóságnak 
megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a jövedelemnyilatkozatban közölt adatok valóságát a Szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. Évi III. törvény 10. §. /7/ bekezdése alapján az 
önkormányzat, a APEH útján ellenőrizheti. 
 
Füzesgyarmat 20 ................ év. .............. hó. .............  nap. 
 
Az igénylő lakcíme: Füzesgyarmat, .......................................................................utca.....................hsz. 
 
 ........................................................  
 Az igénylő aláírása 
 

Kitöltési utasítás a jövedelemnyilatkozathoz: 
 

Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - 
megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, 
továbbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról 
szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. 

A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az elismert 
költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni. Elismert költségnek minősül a személyi 
jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi 
jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, 
egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, 
magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék. 

Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló 
bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt 
kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele 

Egy főre jutó havi családi jövedelem:      Ft/hó  
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nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt 
összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a 
bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel. 

Nem minősül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani a temetési segélyt, az alkalmanként adott átmeneti 
segélyt, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott pénzbeli támogatást, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
melletti pótlékot, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a tizenharmadik 
havi nyugdíjat, a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a 
fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, a házi 
segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást. Nem 
minősül jövedelemnek az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás révén szerzett bevétel, ha havi ellenértéke a 
minimálbér 50%-át nem haladja meg. 

A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címén kapott összeget 
annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják. 

A havi jövedelem kiszámításakor 
- rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap, 
- nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását 

megelőző tizenkét hónap 
alatt kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni. 

Jövedelem típusai: 
1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, 

közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, 
rendvédelmi szervek, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott 
munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott - személyes közreműködést igénylő - 
tevékenységből származó jövedelem. 

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem: itt kell 
feltüntetni továbbá a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből származó jövedelmet, a 
gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást. 

3. Alkalmi munkavégzésből származó jövedelem: alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás révén szerzett 
bevétel. Nem minősül jövedelemnek az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás révén szerzett bevétel, ha havi 
ellenértéke a minimálbér 50%-át nem haladja meg. 

4. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, 
gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj. 

5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj, 
özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás és baleseti hozzátartozói nyugellátások; rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék, 
bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, 
házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék. 

6. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka, a rendszeres szociális 
segély, az ápolási díj, az adósságcsökkentési támogatás; munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, 
képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás. 

7. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj, szociális gondozói 
díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog 
átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden 
olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre. 

A jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelmekről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát a 
kérelemhez mellékelni szükséges. 
 


