
KERELEM
az dpoldsi dtj megdllap[tdsdra

l. Az iryolirst v|gz6 szem6lyre vonatkoz6 adatok

[.1. Szemelyes adatok

1,1.1, Neve:....,..
L1,2. Sziiletesi neve:
1 .1 .3. Anyja neve:
1.1.4, Szulet6si hely, ido (6v, h6, nap):
1.1.5. r Lak6helye:
1.1.6. n Tartozkoddsi helye:

/Amennyiben lak6helye ds tart1zkoddsi helye is van, kdrjilk X-szel jelolje, hog,t melyik clmen dl
dletv itelszertien/

l .l.l . T arsadalombiztosit6si Azonosit6 Jele:
1 .1 .8. Ad6azonosit6 Jele:
1.1.9. Allampolg6rs6ga:,.....
1,1.10, Az fryolt szem6llyel va16 rokoni kapcsolata., .,..
1,1 .1 1. El6rhetosegek:

Telefonszfm:.,.....
E-mail-cim: .., ...

1.1,12. Fizet6si szitmlaszitm (akkor kell megadni, ha a foly6sit6st fizet6si szitmlaszhmra
k6ri): .

1.1 ,13. A fizet6si szttmlttt vezeto pdnzintdzet neve:
1 .1.14. A k6relmezo idegenrend6szeti st6tusza (nem magyar 6llampol gdrsdg eset6n):
l,l.l4.l. I szabad mozgds 6s tart6zkodds jog6val rendelkezo , vagy
Ll.14.2.I EU kek klrtytxal rendelkezo,vagy
Ll.14.3, I bev6ndorolt/letelepedett, vagy
l . 1 . 1 4 . 4 . I m eneki.rlt I oltalmazott/ho ntal an.

1.2. Jogosultsdgi felt6telekre vonatkoz6 adatok

1.2.1. Az 6pol6si dij meg6llapitdsttt arra valo tekintettel k6rem, hogy az iryolt szem6ly:
1,2.1.I. I sillyosan fogyat6kos
1.2,1,2. I fokozott 6pol6st igenylo sflyosan fogyatdkos,

/Amennyiben mdg nem jogosult dpoldsi dijra ds nent kiziir1lag kiemelt dpoldsi dijat
igdnyel, ug kdrjilk, jelolje be az alap (1,2,1.1, pont) ds a fokozott dpoldsi igdnyt
(1.2,1.2. pont) is./

1 ,2,1 .3. I 18 even aluli tartosan beteg,
1,2,L4.I kiemelt 6po16st ig6nyel, mert a rehabilit6ci6s hat6s6g komplex minosit6se alapjdn

eg6szs6gkdrosod6sajelentos, es onell6t6sra nem vagy csak segits6ggel k6pes,
L2.1.5. I kiemelt 6po16st ig6nyel, mert 16 tekintettel a magasabb osszegr.i csal6di p6tl6kot a

kiemelt 6po16si dijra valo jogosults6got megalapoz6 korulm6nyekrol szol6 miniszteri
rendeletben meghathrozott betegs6gre vagy fogyatekoss6gra tekintettel folyositj6k.

1.2.2. Ha az iryol|si dij meg6llapit6sdt nem kiemelt 6pol6si dij jogcim6n k6rem, egyben
tudom6sul veszern az ezzel kapcsolatos vizsgdlat elvegzesenek sziiksdgesseg6t,

1 .2.3, I(jelentem, hogy
f .2.3,1. keresotevdkenys6get:
1.2,3.\.1. I nem folvtatok.



1 '2.3.1.2. n napi 4 ordt meg nem halad6 idotarlamban fohtatok.
1,2.3.1.3, I otthonomban folytatok;
1.2.3.2. r nappali tagozaton tanul6i, hallgat6i jogviszonyban nem 6llok,

I nappali tagozaton tanul6i, hallgat6i jogviszonyban 6llok;
1 .2.3 .3 . rendszeres penzelllttsban
1.2,3.3.1. I r6szesrilok 6s annak havi osszege:
1'2.3.3'2' n nem r6szesiilok, de r6szemre m6s rendszeres penzellhtds megdllapitilsfira

ir6nyul6 elj6r6s van folyamatban,
1,2,3.3'3. n nem r6szesiilok es r6szemre m6s rendszercs penzel16t6s megttllapitlsfra

ir6nyul6 elj6r6s nincs folyam atban;
1 .2.3.3.4. r tart6s 6po16st vdgzok idoskori tlmogatilsttban r6szesrilok,
1 .2.3 '3.5 ' I tarl6s 6pol6st v|gzok idoskori thmogathsdban nem r6szesiilok.
1,2.3.4. az |poltsi tevekenyseget:
1.2.3,4.1. I saj6t lakcimemen,
1.2.3.4,2. n az 6polt szem6ly lakcimen

vegzem (a megfelelo al6huzando).

1.2.3.5. az 6polt szemelyre tekintettel a gyermekek otthongondoz6si dijira val6 jogosults6gorn
nem 611 fenn, illetve ilyen jogosults6gahozzltafioz6mnak sem 6ll fenn.

1 .2,4, Kdrjnk, jelolje, ha az ftpolt szem6ly:
I koznevel6si int6zm6ny tanul6ja,
r 6vodai nevel6sben r6szestil,
r nappali szoci6lis intezmenyi ell6t6sban r6szestil,
I felsooktatdsi int6zmeny hallgat6ja

1.2.5. Az 1.2.1.4' alpont szerinti jogcimen igenyelt kiemelt 6pol6si dij igdnylese eset6n
kdrjrik, jelolje,

! ha rendelkezik a rehabilitdcios hat6s6g erv6nyes 6s hat6lyos, az 6polt szemely
tekintetdben elvdgzett komplex minosites eredm6ny6rol ki6lliiott szakv6lem6ny6vei,
szakhat6s6gi 6ll6sfoglal6s6val, bizotts6gi 6116sfoglal6s6val, hat1rozatf1al vagy hat6s6gi
bizonyitvftnyixal.

1.2'6' Amennyiben az fipoltni dijat nem kiemelt 6pol6si dij jogcim6n ig6nylik, kdrji.ik
jelolje, ha az ttpolt szem6ly

n fogyatekoss6gi t6mogat6sr a, v agy
r vakok szemelyi jttradlkhra
jogosult.

2. Az 6polt szem6lyre vonatkoz6 adatok

2.1. Szem6lyes adatok

2,1.1. Neve: ......
2,1.2, Sziilet6si neve: .

2,f 3, Anyja neve:
2.1,4, Szuletesi hely, ido (6v, h6, nap): .

2.7.5. Lakohelye:
2.1,6, Tafi.ozkod6si helye:
2.1,7 . T6rsadalombiztosit6si Azonosit6 Jele:
2,r,8. Ha az 6polt szemdly cselekvokeptelen yagy cselekvokepesseg6ben teljesen

korldtozott, a torvdnyes k6pviselo neve: .



2.1.9. A torv6nyes k6pviselo lakcime:

2.2. J o go sul ts 6gi felt6tel ekre vonatko z6 nyilatko zat

2,2,1. a Egyetdrtek azzal, hogy az otthoni 6pol6somat, gondozdsomat az dpolhsi dijat
k6relm ez6 ho zzifiarto zom v egezze,

2,2.2, n Hozz|j|rulok ahhoz, hogy az 611and6 6s tart6s 6pol6si, gondoz6si igdny, illetve a
fokozott 6pol6si ig6ny meg6llapithsdhoz sziiks6ges vizsg6latokat eli6gezz6k. (Ezt csak akkor
kell jelezni, ha 6pol6si dijra val6 jogosults6got nem kiemelt 6pol6si dijlogcim6n ig6nylik.)

3. Nyilatkozatok

3,1' Hozzhj6rulok a k6relemben szereplo adatoknak a szoci6lis
jogosultsdg fenn6ll6s6nak ellen6rz6se 6rdek6ben indulo
felhaszniils6hoz.

3.2,* Felelossegem tudatdban kijelentem, hogy 6letvitelszeruen a megadott
lak6hefyemenJtatozkod6si helyemen 6lek (a megfelel o resz at6huzando),

3.3. Ugyf6lkapu regisztrdcioval rendelkezem: I igen ! nem
3.4' Hozzhj6rulok ahhoz, hogy a hat6sdg az eljdrhs sor6n elektronikus uton tartson velem

kapcsolatot: I igen ! nem (Csak abbctn az esetben toltendci, ha a 3.3. pontra igen-nel
vdlaszolt !)

Kelt:

az 6pol6st vegzo szem6ly aldiirdsa az itpolt szem6ly vagy torv6nyes k6pviseloje
altirhsa

* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell
tart1zkoddsi hellyel is rendelkezik.

igazgathsi elj6r6s valamint a

elj6r6s sor6n tortdno

megtenni, ha egidejtileg bejelentett lak6- es



4, T 6jflkoztat6 a kdrelem kitiilt6s6hez

A ntegfeleld valaszt x-szel kelljelolni, ds a hianyz1 adatokat ki kett tdlteni.

4.1, A szoci6lis igazgatdsr6r 6s szoci6lis ell6t6sokr6l sz6l6 1993. dvi III. torvdny (a tov6bbiakban:
SzL) 42, $ (1) bekezd6se 6rlelm6ben

4.Ll. nem jogosult dpolasi dfjra a hozzatartozd, ha:
4.1.1.1. keresotev6kenys6get folytat 6s munkaideje - az otthon torten6 munkav6sz6s kiv6tel6vel - a

inllzmdny nappali tagozatos tanul6ja,

amak cisszege meghaladja az 5ipoltsi dij dsszeget.
p 6nze116t6sn ak, az S zl. r lszletezi.
szem6lyre tekintettel a gyermekek otthongondoz6si

napi 4 6r6t meghaladja,
4.1.1.2. szakiskola, kciz6piskola, illetve fels6oktat6si

hallgat6ja,
4.1.1.3, rendszeres p6nzell6t6sban rdszesiil 6s

AzI, ho gy mely ell 6t6s ok tekintend6 ek rendszeres
4.1.L4. neki vagy hozz6Lartoz6j6nak az dpolt

dij 6r a v a16 j o gosults6ga 611 fenn.
4'2.1. Az 6lland6 6s tartos 6po16si, gondoz6si szr.ikseglet illetve a fokozott 6poldst ig6nylo sflyosan

fogyatekos 6llapot ferur6ll6s6nak 6rt6kelesi szempont- 6s pontoz6si rendszei6t a 6312006. (riL21.)
Korm. rendelet 1 . mell6klet e tartalmazza.

4.2.2. kiemelt apoldsi dfjra jogosult ahozziltafi.oz6,ha
4.2.2.1. az 6polt szem6iy a rehabilit6ci6s hatos6g komplex minosit6se alapjhn a megv6ltozott

munkak6pessegti szem6lyek ell6t6sair6l 6s egyes torv6nyek m6dosit6s6r6l szolo 2011, 6vi CXCI.
torv6ny 3. $ (2) bekezd6s b) pont bd) alpontja szerinti minosit6si kateg6ri6ba rrrtozrk
(eg6szs6gk6rosod6sajelent6s 6s onell6t6sra nem vagy csak segitsdggel k6pes), vagy

4.2.2,2.. az 6polt szemdlyre tekintettel a magasabb cisszegri csal6di pOttetot a kiemelt 6pol6si dijra
val6 jogosults6got megalapoz6 kcinilm6nyekrcll sz6l6 miniszteri rendeletben felsorolt 6s ttt
meghatdrozott sulyoss6gti betegs69re vagy fogyat6kossdgra tekintettel foly6sitj6k.

4.3 Az 6pol6si dijra va16 jogosultsdg megilllapitdsa szempontj (h6lhozzdtartoz6nak kell tekinteni azt
is, aki elhuny't hhzastfrsa egyenes6gbeli rokon6nak vagy testvdr6nek, vagy a kerelem benyirjt6s6t
megelozo 10 6ven behil osszesen legal6bb 3 6vig nevelosziil6kenthdztarr6sdban ell6tott, a k6relem
benyujtdsakor ut6gondoz6i eltdtdsban nem r6szesri16, 6s vele egy h6ztartilsban 616, nagykoruv6 v6lt
szem6lynek a gondoz6s6t, 6pol6s6t vegzt.

4.4. A kdrelem 1.2.4. pontidt abban az esetben kell kitolteni, ha az 6polt szem6ly k6znevel6si
inrezmdny tanu16ja, 6vodai nevel6sben r6szesril, nappali szoci6lis intdzm6nyi ell6t6sban rdszesril vagy
felsooktat6si intezmdny hallgat6ja, Az elnol szolo igazoldst a k6relemh", 

"rutolni 
k.ll,

4.5. A k6relemhez - a kiemelt 6pol6si dij ir6nti k6relmet kiv6ve - mell6kelni kell a h6ziorvos
igazol|sAr. A hdziorvos igazol6s6t nem kell csatolni, ha az 6polt szem6lynek fogyat6koss6gi
tdmogatasra vagy vakok szemdlyi j6rad6k6ra val6 jogosults6ga 6ll fenn.

4'4' A'kiemelt 6po16si dij ir6nti k6relem eset6ben a jogosults6g meg6llapit"1sdhozsztiks6ges
4'4.I' a rehabilitdci6s hatos6g 6rv6nyes 6s hat6lyos szakvdlem6nye, szakhat6s6gi 6ll6sfoglal6sa,

bizotts6gi dll6sfoglal6sa, hatarozatilt vagy hat6s6gi bizonyitvLnya az 6polt szemeiy vonatkoz6s6ban
elv egzetl komplex minositds eredmenydrol, vagy

4.4.2. a kiemelt 6po16si dijra val6 jogosults6got megalapoz6 kcinilm6nyekrol sz6l6 miniszteri
rendelet szerinti igazol6s, arnelyet a k6relmezonek kell csatolnia.



IGAZOLAS
u gyermekek otthongondoztisi dfja, illetve uz dpoltisi d{j megdllapfttistihoz vugy

k d t e I e z6 fe I iilv i zs g dl at d h o z

(Az dpolt szemdly haziorvosa, hdzi gyermekorvosa t6lti ki.)
L lgazolom, hogy
Neve:
Szi.ilet6si neve: .....,..
Anyja neve: ...,....
Szriletesi hely, 6v, h6, nap:
Lak6hely:
Tafiozkodilsi hely:
Tfrsadalombiztosit6si Azonosit6 Jele:,..,.....

r Srilyosan fogyat6kos
Isirlyos fo gyatdkossdg6nak j ellege:
r l6t6ss6rtilt r hall6ss6ri.ilt r 6rtelmi s6ri.ilt r autista n mozgdss6rtiltl, vagy

I Tart6san beteg [csak akkor jelolhet6, ha elorellthat6lag h6rom h6napn6l hosszabb
idotartamban 6lland6 6pol6st, gondoz6st igdnyell, vagy

r Sirlyos fogyat6koss6ga vagy tart6s betegs6ge nem fllapithat6 meg.

Fenti igazol6st nevezett r1szdre
a rehabilit6ci6s hat6s6gk6nt elj6r6 (szerv megnevez6se)

szitmu hat6r ozata, szakhat6 s6gi 6ll6sfo glalds a v agy szakv6lem6nye,
vagYa .megyeigyermek
szakfoorvos ......,.......,.,... szhmu tgazolilsa, vagy ...,.,.. fekvobeteg-szakell6t6st
nyujt6 tntdzmlny szakrendel6 intlzet szakorvosa 6ltal
kiadott ,. keltu igazollslztr6jelent6s, vagy a .,.......... megyei,
pedag6giai szakszolghlatk6nt mukodo bizotts6g szhmi szakv6lemenye
alapjdn 6llitottam ki.

Kelt:

hdziorvo s (hhzi gy ercnekorvos) al6ir 6sa

munkahely6nek cime



IGtolt6si seg6dlet

A szoci6lis igazgatilsrfll 6s szoci6lis ell6t:isokr6t sz6l6 1993. 6vi III. tiirv6ny (o
tovitbbiakban; Szt.) szabiiyozftsa alapjrin az dpolisi dfj 6s a gyermekek otthongondoziisi
dija tekintet6ben:

o stilyosan fogyat6kos szem6ly az, akinek
a) segedeszkozzel vagy mtit6ti uton nem korrigdlhat6 modon 16t6kepess6ge teljesen
hifinyzik, vagy aligl6t6k6nt minim6lis l6tdsmaradviinnyal rendelkezik, es ezertkizir6lag
tapint6 - hall6 - 61etm6d follat6s6ra k6pes,
b/ hall6svesztes6ge olyan m6r16kri, hogy a besz6dnek hall6s irtj6n tort6no meg6rt6s6re 6s
spont6n elsaj6titds6ra seg6deszkozzel sern k6pes 6s hall6sk6rosod6sa miatt a hangzo
besz6d ertheto ejtese elmarad,
c) €fielmi akadl,lyozotts6ga genetikai, illetoleg magzatt k6rosod6s vagy szulesi trauma
kovetkezteben, tov6bb6 tizennegyedik elet6v6t megelozoen bekovetkezo srilyos
betegs6g miatt kozepsrilyos vagy ann6l nagyobb m6r16ku, tov6bbd aki IQ frteketol
flrggetleniil a szem6lyis6g eg6szet erinto (pewaziv) fejlod6si zavarban szenved, ds az
auton6miai tesztek alapl|n 6llapota srilyosnak vagy kozepsrilyosnak minositheto (BNO
szerinti besorol6sa: F84, 0-F84.9),
d) mozg6sszervi k6rosod6sa, illetoleg funkci6zavara olyan m6rt6kri, hogy
helyv|ltoztatdsa a kiilon jogszabdlyban meghattrozott seg6deszkoz 611and,o 6s
sziiks6gszeni haszntiatitt igenyli, vagy |llapota miatt helyviltoztat6sra m6g
seg6deszkozzel sem k6pes, vagy vlgtaghi6nya miatt onmaga ellfltistra nem k6pes.

r tart6san beteg az ^ szem6ly, aki egeszs6gi 6,llapot6ra figyelemmel elorel6th at6an
hdrom h6napn6l hosszabb idotartamban 6pol6sra, gondozdsra szorul,

[Szr. 38. S A-(3) bekezddse, 4], S O) bekezdds,el

atri ki:
a) a rehabilit6ci6s hat6s6g srilyos fogyat6koss6g minositlset tartalmaz6, 6rvenyes es

hatdlyos szakhat6s6gi 6116sfoglal6sa vagy szakv6lemenye, illetve a fogyatdkoss6gi
t6mo gat6ssal osszeflrggo feladatkordben elj 616 hat6s6g hatirozata, v agy

b) a szakmailag illet6kes szakfelugyelo foorvos igazolfsa, vagy
c) a fekvobeteg-szakell6t6st nyujto intezmlny vagy teniletileg illetekes szakrendelo intezet

szakorvosa 6ltal kiadott zttrojelen|6s, igazolds , vagy
d) a saj6tos nevel6si igeny t6ny6t meg6llapito, pedag6gi ai szakszolgdlatk6nt mrikodo

tanul6si kepess6get vtzsgtio szakefioi es rehabilit6ci6s bizotts6g, illetve az orszdgos szak6r-toi
es rehabilit6ci 6 s tev6kenys 6get v egzo bizottsilg szak6rtoi v6l em6nye.

[A pdnzbeli ds termdszetbeni szocidlis ellatasok igdnyldsdnek ds megdllap{tdsdnak, valamint
foly1sitdsdna.k rdszletes szabdlyair6l szdl6 63/2006. (Iil 27.) Korm. rendelet 20. S &)
bekezddse, 25, S @ bekezddseJ



Igazolds a gyermekek otthongondozrisi dfja, valamint az dpoltisi dij
megdllapfttistihoz

Igazolom, hogy,.,,.,,.., ....,..... (ndv)

Anyla neve: ,,....,..

SzUletdsi hely, dv, h6, nap:

Lak6hely:

Tartozkoddsi hely:

,,A" kozneveldsi intdzmdny tanul6j a,

,,B" 6vodai nevel6sben rdszesUl,

,,C" nappali szoci6lis intdzmdnyi ell6t6sban rdszesiil,

,,D" felsooktatdsi intdzmdny hall gat6j a.

Az intezmeny m e gnevezdse :

Az,,.A" pontban foglalt esetben azintezmenyben eltdltott ido a nemzeti kdzneveldsrol sz6l6
torvdnyben a kozneveldsi intdzmdnyben val6 kotelezo tartozkoddsra meshatdrozott
idotartamot

meghaladja nem haladja meg.

A ,,B"-,,C" pontban foglalt esetben az inlezmeny igdnybevdteldnek, illetoleg a ,,D" pont
szerinti esetben az intezmeny lfltogatisi kotelezettsdgdnek idotartama 6tlagosan a napi 5 ordt

meghaladja nem haladja meg,

Az ,,4"-,,D" pontban foglalt intezmeny igdnybevdtele az 6pol6st vdgzo szemdly rendszeres
kdzremrikoddset

sztiksdgessd teszi nem teszi szUksdgessd.

Ddtum:

P. H.

intezmdnyvezet6


