
Gyermekek otthongondozási díjának igénylése

Hatáskörrel rendelkező 
szervezet

Nógrád Megyei Kormányhivatal járási hivatalai

Illetékesség

A  kérelmet  az  a  szociális  hatáskört  gyakorló  szerv  bírálja  el,
amelynek illetékességi területén a kérelmező lakóhelye, vagy ha a
kérelmező életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a
tartózkodási helye van.

Hajléktalan  személyek  esetében  az  a  járási  hivatal,  amelynek
illetékességi  területét  a  hajléktalan  személy  az  ellátás
igénybevételekor nyilatkozatában tartózkodási helyként megjelölte.

Ügyintézés helye
Nógrád megyei Kormányhivatal járási hivatalaiban és a 
Kormányablaknál

Ügyintézéshez 
szükséges 
dokumentumok

Bemutatandó  iratok: (a  kérelem  a  járási  hivatalnál,
kormányablakban  történő  benyújtása  esetén  az  ügyintézés
elősegítése  érdekében)  a  kérelmező  személyi  igazolványa,
lakcímigazolványa és TAJ- kártyája, adóigazolvány

Becsatolandó iratok:
 Kérelemnyomtatvány.

Az  ápolt  és  az  ápolást  végző  személy  közötti  szülői
kapcsolat igazolása (születési anyakönyvi kivonat)

 Hatodik  életévét  betöltött ápolt  gyermek  esetében a
háziorvos vagy házi gyermekorvos igazolása arról, hogy az
ápolt  gyermek  súlyosan  fogyatékos  vagy  tartósan  beteg
kivéve,  ha az ápolt  gyermek fogyatékossági  támogatásra,
vakok  személyi  járadékára,  vagy  rokkantsági  járadékra
jogosult.

 6  év  alatti  gyermek  esetében a  magasabb  összegű
családi  pótlékra  jogosító  betegségek  és  fogyatékosságok
igazolására  miniszteri  rendelet  alapján  jogosult  szakorvos
igazolása,  az  ápolt  gyermek  súlyosan  fogyatékos  vagy
tartósan beteg állapotáról,  illetve önellátási  képességének
mértékéről  a  Pr.  (5)  bekezdésben  meghatározott
adattartalommal rendelkező formanyomtatványon. 

 A  jogosult  által  folytatott  keresőtevékenység  esetén
munkáltatói igazolás  a napi munkaidőről.

 Amennyiben más  rendszeres pénzellátásban részesül az
ápoló, csatolja az erről szóló igazolást.

 Ha  az  ápolt  gyermek  óvodás,  köznevelési  intézmény
tanulója, felsőoktatási intézmény hallgatója,  vagy a nappali
ellátást  nyújtó  szociális  intézmény  szolgáltatását  veszi
igénybe, az intézmény vezetőjének igazolása

 meghatalmazás, ha a kérelmező nem személyesen jár
el.

Ügyintézés illetéke, 
igazgatási 
szolgáltatatási díj

Az eljárás illeték- és díjmentes.

Ügyintézési határidő 60 nap

Eljárást megindító irat 
(kérelem) 
benyújtásának módja

  személyesen, vagy helyette törvényes képviselője,
  vagy  a  kérelmező,  illetve  törvényes  képviselő  által



meghatalmazott  személy  útján  a  járási  hivatalnál,
kormányablakánál, vagy 

 postai úton, 
 e-papír útján,
 ügysegédi fogadónapon

Alapvető eljárási 
szabályok, ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás
 

Gyermekek otthongondozási díjára jogosult az a vér szerinti vagy
örökbefogadó szülő (a továbbiakban  együtt:  szülő),  aki  a  súlyos
fogyatékosságából eredően önellátásra képtelen vér szerinti vagy
örökbe  fogadott  gyermekéről  (a  továbbiakban  együtt:  gyermek),
vagy  a  tartós  betegségéből  eredően  önellátásra  képtelen
gyermekéről gondoskodik. 

Egy  szülő  számára  egyidejűleg  csak  egy  gyermekek
otthongondozási díjára való jogosultság állapítható meg. Az ellátás
összege  tekintetében  meghatározott  kedvezmény  igénybevétele
céljából a szülő kérheti, hogy a meghatározott feltételek teljesülését
a járási hivatal több gyermekre figyelemmel is vizsgálja.
Egyazon gyermekre tekintettel csak egy szülő számára állapítható
meg a gyermekek otthongondozási díja.

A  gyermekek  otthongondozási  díjára  való  jogosultság  a  szülőn
kívül  a  gyermek  más,  a  gyermekkel  közös  háztartásban  élő
hozzátartozója  számára  is  megállapítható,  ha  a  szülőnek  az
ellátásra való jogosultságát a gyermekre tekintettel korábban már
megállapították,  de  a  szülő  meghalt,  a  szülői  felügyeleti  joga
szünetel,  illetve  azt  a  bíróság  megszüntette,  vagy  a  gyermek
állandó  és  tartós  gondozásában  a  saját  egészségi  állapotára
figyelemmel  akadályozottá  vált.  A  szülő  egészségi  állapotára
figyelemmel fennálló akadályozottság tényét és várható időtartamát
a járási hivatal szakértő szakvéleménye alapján állapítja meg.

A gyermekek otthongondozási díjának havi összege a 2020. évben
bruttó  123.910,-  Ft.  Ha  a  szülő  több  olyan  gyermekéről  is
gondoskodik, akire tekintettel a gyermekek otthongondozási díjára
való  jogosultsága  megállapítható  lenne,  számára  a  havi  összeg
másfélszeresében  (bruttó  185.865,-  Ft)  megállapított  ellátást  kell
folyósítani.

Amennyiben a jogosult más rendszeres pénzellátásban is részesül,
a részére megállapított ellátás összege a fent említett összegnek
és a jogosult  részére folyósított más rendszeres pénzellátás havi
bruttó összegének a különbözete. Ha a különbözet az ezer forintot
nem  éri  el,  a  jogosult  részére  ezer  forint  összegű  ellátást  kell
megállapítani.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvényben  meghatározott  feltételek  hiányában  a  törvény
megsértésével  nyújtott  szociális  ellátást  meg  kell  szüntetni,  az
ellátást  jogosulatlanul  és  rosszhiszeműen  igénybe  vevőt  pedig
kötelezni kell a pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére.

Az ellátást igénylő személy köteles a szociális hatáskört gyakorló
szervnek 8  napon  belül  bejelenteni,  ha  részére  a  kérelem
benyújtásakor  más  rendszeres  pénzellátás  megállapítására
irányuló  eljárás  van  folyamatban,  valamint,  ha a  kérelem
benyújtását követően, de a véglegessé vált döntés meghozatalát
megelőzően más rendszeres pénzellátás megállapítására irányuló



eljárást indít. 

15 napon belül köteles bejelenteni, minden olyan változást, amely a
jogosultságát  érinti:  a  lakcímében,  személyi  adataiban,  továbbá
munkaviszony  létesítését,  az  ápolt  állapotában  bekövetkezett
változást,  az  ápolt  két  hónapot  meghaladó  fekvőbeteg-
gyógyintézeti ellátását, valamint ha az ápolt nappali ellátást nyújtó
vagy bentlakásos szociális intézményi elhelyezésben részesül.

Ügytípushoz 
kapcsolódó 
jogszabályok jegyzéke

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény.

A pénzbeli  és  természetbeni  szociális  ellátások igénylésének és
megállapításának,  valamint  folyósításának  részletes  szabályairól
szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.

Az  általános  közigazgatási  rendtartásról  szóló  2016.  évi  CL.
törvény

Ügyintézéshez 
használt, letölthető 
nyomtatványok

Kérelem - a gyermekek otthongondozási díjának megállapítására

Igazolás - a gyermekek otthongondozási díja, illetve az ápolási díj 
megállapításához vagy kötelező felülvizsgálatához

Intézmény vezetőjének igazolása

Szakmai vélemény (a 6 év alatti gyermek esetén a magasabb 
családi pótlékra jogosító betegségek és fogyatékosságok 
igazolására miniszteri rendelet alapján jogosult szakorvos 
igazolása)

Időpontfoglalás
 

Nincs

Igénybe vehető 
elektronikus programok
elérése

Nincs

Tájékoztatás az ügyfelet
megillető jogokról és 
kötelezettségekről

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 
törvény alapján.
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