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17/2003 (IV.22.) számú rendelet 

Az ápolási díjról 
Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-
testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) 
bekezdésében és a többször módosított Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Sztv.) 41. § (3) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, valamint a 2001. évi LXXIX törvény 40. § - 44. §-ban 
foglaltak figyelembevételével az alábbiak szerint szabályozza az ápolási díj 
megállapítására vonatkozó rendelkezéseket. 
 
1. § 
(1) A rendelet hatálya kiterjed:  

– a Budapest XVIII. kerületben állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező 
magyar állampolgárra, mint ápolóra, 

 – az ápolást végző állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal 
rendelkező bevándoroltra, 

 – az ápolást végző letelepedési engedéllyel rendelkező személyre,  
 – az ápolást végző, magyar hatóság által menekültként elismert személyre, 

– az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a külföldiek 
beutazásáról, és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvény 
rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó ápolási feladatot 
ellátó állampolgáraira. 

(2) Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó 
nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. 

(3) E rendelet alkalmazásában hozzátartozó (Ptk. 685.§ b) pont): házastárs, 
egyenesági rokon, egyenesági rokon házastársa, örökbefogadott, mostoha, és 
nevelt gyermek, örökbefogadó,- mostoha,- nevelőszülő, házastárs, élettárs, 
testvér, valamint testvér házastársa. (A továbbiakban hozzátartozó.) 
 

2. §  
(1)  Az eljárás kérelemre indul, melyet az ápoló terjeszt elő. 
(2) Az ápolási díj iránti kérelmet – az erre a célra rendszeresített nyomtatványon 

(1. sz. melléklet) – a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Irodájánál kell 
benyújtani. 

(3) Az ápolási díj megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell: 
a)  a háziorvos igazolását arról, hogy az ápolt súlyosan fogyatékos, vagy 

tartósan beteg, és  
b) a háziorvos szakvéleményét arra vonatkozóan, hogy az ápolt önmaga 

ellátására képtelen, ezért állandó és tartós felügyeletre, gondozásra 
szorul. (3. számú melléklet), 

c)  az ápoló és a vele együtt élő családtagok 1 főre jutó nettó 
jövedelméről szóló igazolást ( 5. számú melléklet), 

d)   az ápoló utolsó munkaviszonyáról szóló igazolást, 
e)  jelen rendelet 2. számú mellékletét képező, az intézmény vezetője által 

kiállított igazolást, amennyiben az ápolt személy:  
e/a  közoktatási intézmény tanulója és az intézményben eltöltött idő a 

kötelező tanórai foglalkozások időtartamát nem haladja meg, 
e/b óvodai, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó bentlakásos intézményi 

elhelyezésben részesül, illetve ha felsőoktatási intézmény nappali 
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tagozatos hallgatója, és ezen intézmények igénybevételének, illetve 
látogatási kötelezettségének időtartama átlagosan a napi 5 órát nem 
haladja meg, 

e/c  óvodai, közoktatási és felsőoktatási  intézmény látogatója, vagy a 
nappali ellátást nyújtó intézmény igénybe vétele  csak az ápolást 
végző személy rendszeres közreműködésével valósítható meg, 

 f) kórházi zárójelentés fénymásolatát. 
(4) Az ápolási díjat kérelmező, illetve a kerületi önkormányzat az ápolt 

állapotáról szóló háziorvosi szakvélemény felülvizsgálatát az Állami 
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat területileg illetékes városi 
intézetének tisztifőorvosa által kijelölt, az ápolást indokoló diagnózis szerinti 
szakorvostól vagy szervtől kérheti. 

 
3. §  
(1)(a)  Ápolási díjra jogosult – a jegyes kivételével – a hozzátartozó (Ptk. 685.§. b) 

pontja értelmében), ha önmaga ellátására képtelen, állandó és tartós 
felügyeletre szoruló  
aa.) súlyosan fogyatékos, vagy 
ab.) tartósan beteg 18 év alatti személy  

  gondozását, ápolását végzi. 
b.) Ápolási díj állapítható meg annak a nagykorú hozzátartozónak is, aki 18. 

életévét betöltött, tartósan beteg személy gondozását végzi, amennyiben az 
önkormányzati rendeletben foglalt feltételeknek megfelel, s az ápoló 
családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének kétszeresét nem haladja meg. 

(2)  Az ápolási díj mértéke: 
Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
a) 18 év alatti tartós beteg személy esetében 100%-a 
b) felnőtt tartós beteg esetében 80%-a 
c) súlyosan fogyatékos személy esetében 100%-a 

(3) Az ápolási díjban részesülő személy az ellátás után a mindenkor hatályos 
nyugdíjjárulék fizetésére kötelezett. 

(4) Az önkormányzat az ápolási díj folyósításának időtartamára a TB járulék 
nyugdíjbiztosítási ágazatára jutó járulék fizetésére kötelezett. 

 
4. §  
(1)  A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 

1990. évi LXV. törvény 9.§ 3. bekezdésében biztosított jogkörénél fogva az 
ápolási díjra vonatkozó jogosultság megállapítását a polgármesterre ruházza 
át. 

(2) A polgármester I. fokú határozata ellen a határozat kézhezvételét követő 15 
napon belül fellebbezést lehet előterjeszteni a Képviselő-testülethez. A 
Képviselő-testület II. fokú döntése ellen államigazgatási úton fellebbezésnek 
helye nincs.  

(3)  Törvénysértés esetén a határozat bírósági felülvizsgálatát annak 
kézhezvételétől számított 30 napon belül lehet kezdeményezni. 

5. § 
(1) Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó, ha 

a.) az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, 
valamint nappali ellátást nyújtó, vagy bentlakásos szociális intézményi 



HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE A 3/2004 (II. 3.) SZ. RENDELET 2004. február 3-tól  

ellátásban, illetve óvodai, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó bentlakásos 
intézményi elhelyezésben részesül, vagy közoktatási intézmény tanulója, 
illetőleg felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója kivéve, ha  

aa.)  a közoktatási intézményben eltöltött idő a kötelező tanórai 
 foglalkozások időtartamát nem haladja meg, vagy 

   ab.)  az óvoda a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény 
igénybevételének, illetőleg a felsőoktatási intézmény látogatási 
kötelezettségének időtartama átlagosan a napi 5 órát nem haladja meg, 
vagy 

   ac.)  az óvoda, a közoktatási, illetőleg a felsőoktatási intézmény látogatása, 
vagy a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybe vétele csak 
az ápolást végző személy rendszeres közreműködésével valósítható 
meg. 

(Az 1/a pont alkalmazásában a napi legfeljebb 4 órás pedagógiai fejlesztő 
foglalkoztatás nem minősül nevelési- oktatási intézményi ellátásnak.) 

b.) rendszeres pénzellátásban részesül, ide nem értve azt a táppénzt, amelyet 
az ápolási díj folyósításának időtartama alatt végzett 
keresőtevékenységéből adódó biztosítási jogviszony alapján – 
keresőképtelenné válása esetén – folyósítanak, szakiskola, középiskola, 
ill. felsőoktatási intézmény nappali tagozatos tanulója, hallgatója, kereső 
tevékenységet folytat és munkaideje – az otthon történő munkavégzés 
kivételével – a napi 4 órát meghaladja. 

c.) A közös háztartásban élő gyermek után a szülők bármelyike terhességi-
gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási segélyben, 
gyermekgondozási díjban vagy gyermeknevelési támogatásban részesül. 

(2)  Az ápolási díjra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha 
a.) az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi szükségessé, 
b.) az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti,  
c.) az ápolt személy meghal, 
d.) ha az ápolást végző személy öregségi vagy egyéb nyugellátásra vált 
jogosulttá, 
e.) ha az ápolási jogosultságot kizáró körülmény következik be. 

(3)  Az ápolt személy halála esetén az ápolási díj folyósítását a halál időpontját 
követő harmadik hónap első napjával kell megszüntetni.  

6. §  
(1)   Az ápolási díjra való jogosultságot a polgármester 2 évente legalább egyszer 

felülvizsgálja, a háziorvos által kiadott jelen rendelet 3. számú melléklet 
szerinti igazolás és szakvélemény igénybevételével. 

(2)     A háziorvos igazolása kiadásához a 141/2000. (VIII.9.) számú Kormány 
rendeletben szabályozott jogosultsági követelményeket veszi figyelembe (4. 
számú melléklet) 

7. §  
E rendelet nem érinti a hatályba lépése előtt tartást, életjáradéki, öröklési szerződés 
alapján megállapított ápolási jogosultságokat.  
8. §  
(1)  Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
(2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti az 54/2002. (XII.23.) számú, 29/2002. 

(V.25.) számú, 2/2002. (II.5.) számú, 28/2000. (X.12.) számú, 8/1998. (II.3.) 
számú módosító rendelet és a 16/1995.(V.18.) számú alaprendelet. 
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(3) Jelen rendelet mellékleteit képezik: 

1. számú melléklet „ Ápolási díj kérelem” 
2. számú melléklet „Igazolás az ápolási díj megállapításához” 
3. számú melléklet „ Igazolás és szakvélemény az ápolási díj 

megállapításához/felülvizsgálatához” 
4. számú melléklet „Tájékoztató” 
5. számú melléklet „Jövedelemnyilatkozat” 

 
B u d a p e s t ,  2003. április 17. 
 
 
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. Dr. Mester László s.k. 

j e g y z ő polgármester 
 

Á L T A L Á N O S   I N D O K O L Á S 
Az ápolási díjra vonatkozó szabályozást a többször módosított 16/1995. (V.18.) számú 
rendelet szabályozta. A többszöri módosítások miatt szükségessé vált új rendeletben való 
szabályozása. Az új rendelet megalkotásánál figyelembe kell venni a 2003. január 1-jétől 
hatályos Sztv. és A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a 
fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 140/2000. (VIII.9.) számú Korm. 
rendelet márc.1-től hatályos rendelkezésének módosulásait, valamint a Közigazgatási Hivatal 
szóbeli észrevételezését. 
 

Részletes indokolás 
1. § 
A rendelet személyi hatályát állapítja meg. 
2. § 
Az eljárási szabályokat szabályozza. Meghatározza, hogy hol kell az ápolási díj iránti 
kérelmet benyújtani és milyen iratokat kell hozzá csatolni. Az ápolási díj jogszerű 
megállapításához, az esetleges visszaélések elkerülése érdekében vizsgálni kell az ápoló és 
az ápolt jövedelmi viszonyait, személyes körülményeiket, az egészségügyi indokokat és a 
háziorvos által igazolt egészségügyi jogosultságot. 
Felülvizsgálat az ÁNTSZ- től kérhető. 
3. §  
Az ápolási díj megállapításának feltételeit és mértékét szabályozza, figyelembe véve az Sztv. 
hatályos rendelkezéseit. 
4. §   
Szabályozza a jogorvoslati rendszert. 
5. §    
A jogosultság megszűnésének és megszüntetésének eseteit sorolja fel. 
6. §   
A felülvizsgálati jogosultságot szabályozza. 
7. §  
Kimondja a szerződéseken alapuló tartási, ápolási öröklési jogosultságok rendelet előtti 
érintetlenségét. 
8. §  
Meghatározza a rendelet hatályba lépésének idejét, megjelöli a hatályon kívül helyezett 
rendeletet és a rendelethez tartozó mellékleteket. 
 
B u d a p e s t ,  2003. április 17. 
 
 
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. Dr. Mester László s.k. 
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j e g y z ő polgármester 
1. számú melléklet 
 

 
 1184 Budapest, Üllői út 400.                           296-1300/1325, 296-13-87 
 

ÁPOLÁSI DÍJ KÉRELEM 
 
Alulírott (ápoló):………………………leánykori név:………………………... 

Anyja neve: ………………………születési hely, idő: ………………….…….. 

TAJ száma: ……………………… Adóazonosító száma: ……………………. 

……………………………………………………………………………………. 

alatti lakos kérem részemre ápolási díj megállapítását. 

 
Ápolt:…………………………………. leánykori név:………………………... 

Anyja neve: ………………………születési hely, idő: ………………….…….. 

Az ápolónak milyen hozzátartozója: ………………………………………….. 

Az ápolt lakcíme: ……………………………………………………………….. 

 
Indokaim: hozzátartozó állapota: ………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
 
Az ápolás ténye: 
……………………………………………………………..……………….…….. 
……………………………………………………………………………….…… 
Mellékletek: 
1.) orvosi szakvélemény az ápoltról 
2.) kórházi zárójelentések fénymásolata 
3.) az ápoló jövedelemnyilatkozata és a vele együtt élő családtagok utolsó 3 havi 

nettó kereseti igazolása (ápolást kérővel közös háztartásban élőktől) 
4.) az ápoló utolsó munkaviszonyáról szóló dokumentum 
5.) az ápolt jövedelemigazolása (táppénz, nyugdíj) 
6.) ha az ápolási tevékenység nem a XVIII. kerületben történik, az illetékes 

önkormányzat a fenti pontok valódiságát igazolja. 
 
Kijelentem, hogy hozzátartozómmal eltartási szerződésem nincs. 
 

 
Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre 

Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
Humánpolitikai Iroda 

Szociálpolitikai Csoport 
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B u d a p e s t ,  200……………. 
           
                           …………………………………… 
        kérelmező aláírása 
 
 
2. számú melléklet 

 
I G A Z O L Á S 

az ápolási díj megállapításához 
 
Igazolom, hogy 
………………..………………………………………………………………… név) 
 
anyja neve: ………………………………………………………………………….. 
 
született:……………………………………………………………………………… 
 
lakcíme:……………………………………………………………………………… 
 

„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 
 
   teszi szükségessé   nem teszi szükségessé* 
 
Dátum: ………………………. 
 
 
P.H. 
 

………………………….. 
      intézményvezető 
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_________________ 
• A *-gal jelölt, megfelelő rész aláhúzandó! 
 
 
 
3. számú melléklet 
 

Igazolás és szakvélemény az ápolási díj megállapításhoz/felülvizsgálatához 
(az ápolt személy háziorvosa tölti ki) 

 
I. Igazolom, hogy 
 
név:…………………………………………………………………………………… 
anyja neve:..………………………………………………………………………….. 
születési hely, év, hó, nap:…………………………………………………………… 
lakcíme:.…………………………………………………………………………… 
TAJ száma: …………………………………… 
 
 súlyosan fogyatékos1 

 
 súlyos fogyatékosságának jellege 
  látássérült   hallássérült 
 
  értelmi sérült  mozgássérült, vagy 
 
 tartósan beteg2 

 
Fenti igazolást nevezett részére 
 az Országos Orvosszakértői Intézet …………….. fokú Orvosi Bizottságának 
…………….. számú szakvéleménye, vagy 
 …………………………………….megyei gyermek szakfőorvos 
…………………………. számú igazolása, vagy 
 ……………………………………………fekvőbeteg-szakellátást nyújtó 
intézmény …………………… szakrendelő intézet szakorvosa által kiadott 
……………………………... számú igazolás/zárójelentés alapján állítottam ki. 
 
II. Szakvéleményem szerint a fent nevezett személy betegsége/fogyatékossága 
miatt önmaga ellátására képtelen, ezért állandó felügyeletre, gondozásra szorul. Az 
ápolás, gondozás várható időtartama: 
 3 hónapnál hosszabb, vagy 
 3 hónapnál rövidebb. 
 
Dátum: …………………………… 
 
P.H. 
 
                  …………………………………….. 
                     háziorvos aláírása 
…….……………………………….. 
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   munkahelyének címe     
 
 
1 A megfelelő választ X-szel kell jelölni, ill. a hiányzó adatot kitölteni! Lásd a Tájékoztatót! 
2 Lásd a Tájékoztatót! 
 
 
4. számú melléklet 

 
TÁJÉKOZTATÓ 

 
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, 

b) 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, 

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 jogszabályban1 meghatározott segédeszköz állandó 
és szükségszerű használatát igényli, vagy mozgásszervi okból állandó 
jelleggel ágyhoz kötött, ezért segédeszköz használatára állapota vagy 
állapotrosszabbodása miatt nem képes, vagy a külön jogszabályban 
meghatározott mozgásszervi betegségben szenved és emiatt állapota 
segédeszközzel eredményesen nem befolyásolható. 

 
2.) Tartósan beteg az a személy, aki a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézmény, 

vagy illetékes szakrendelő intézet arra jogosult szakorvosa által kiadott 
zárójelentés, igazolás alapján a háziorvos szakvéleménye szerint előreláthatólag 
három hónapnál hosszabb időtartamban állandó ápolást, gondozást igényel.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás 
folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII.9.) Korm. rendelet. 
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