
ÁPOLÁSI DÍJ- kiemelt ápolási díj  

Ügyintézés helye: 

 

Az ügyfél állandó vagy tartózkodási 
helye szerinti illetékes Járási Hivatal. 

Ügyfélfogadási idő: 
Az illetékes járási hivatal ügyfélfogadási 
rendje szerint. 

Ügyintézéshez kapcsolódó letölthető nyomtatványok Ápolási díj kérelem 

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok 

 

- kérelem nyomtatvány 
- rehabilitációs hatóság érvényes 

és hatályos szakhatósági 
állásfoglalása , 

- komplex minősítés 
eredményéről hatósági 
igazolvány, vagy komplex 
minősítés eljárás 
megindításának igazolása  

Ügyintézés illetéke, igazgatási szolgáltatatási díja 

 

Az eljárás illeték-és igazgatási 
szolgáltatási díjmentes 

Ügyintézési határidő 

 

60 nap  

Kérelem benyújtásának módja 

 

- személyesen   

- postai úton 

Ügyintézési tájékoztató 

 

Kiemelt ápolási díjra jogosult a 
nagykorú hozzátartozó, ha olyan 
személy gondozását, ápolását végzi,  
 - akinek – a rehabilitációs hatóság 
komplex minősítése alapján – 
rehabilitációja nem javasolt, ezen belül 
egészségkárosodása jelentős, és 
önellátásra nem, vagy csak segítséggel 
képes  
 - olyan hozzátartozójának gondozását, 
ápolását végzi, aki után a magasabb 
összegű családi pótlékot miniszteri 
rendeletben meghatározott súlyosságú 
betegségre vagy fogyatékosságra 
tekintettel folyósítják. 

A kérelmező kérheti, hogy a komplex 
minősítés eredményéről szóló hatósági 
bizonyítványt az elbíráló hatóság kérje 
meg a rehabilitációs hatóságtól.  

A kiemelt ápolási díj havi bruttó összege 
(2018. évben) 58.680  Ft, nettó 
összege: 52.812 Ft. Az ápolási díjban 
részesülő személy egészségügyi 
szolgáltatásra jogosult. Az ápolást 
végző személy számára egyidejűleg 
csak egy ápolási díjra való jogosultság 

https://szerkesztoseg.kormanyhivatal.hu/download/1/90/54000/OSZT%C3%81LYOK%20el%C3%A9rhet%C5%91s%C3%A9ge.pdf
https://szerkesztoseg.kormanyhivatal.hu/download/1/90/54000/OSZT%C3%81LYOK%20el%C3%A9rhet%C5%91s%C3%A9ge.pdf
https://szerkesztoseg.kormanyhivatal.hu/download/2/90/54000/OSZT%C3%81LYOK%20%C3%BCgyf%C3%A9lfogad%C3%A1si%20ideje.pdf
https://szerkesztoseg.kormanyhivatal.hu/download/2/90/54000/OSZT%C3%81LYOK%20%C3%BCgyf%C3%A9lfogad%C3%A1si%20ideje.pdf
http://kormanyhivatal.hu/download/0/3e/d4000/%C3%81pol%C3%A1si%20d%C3%ADj%20k%C3%A9relem%20mell%C3%A9kletekkel.docx


állapítható meg. Az ápolási díj 
folyósításának időtartama szolgálati 
időre jogosít. 

Időpontfoglalás 

 

Nincs rá lehetőség 

Elektronikus ügyintézés 

 

Van rá lehetőség 

Somogy Megyei Kormányhivatal 
Járási Hivatalinak Hivatali kapu 
elérhetőségei 
Barcsi Járási Hivatal  
Hivatal rövid neve: JH14BARCSI  
KRID: 517471958 
Csurgói Járási Hivatal 
Hivatal rövid neve : JH14CSURGO    
KRID: 416423118 
Fonyódi Járási Hivatal 
Hivatal rövid neve: JH14FONYOD   
KRID: 611493920 
Marcali Járási Hivatal  
Hivatal rövid neve: JH14MARCAL  
KRID: 116422158 
Nagyatádi Járási Hivatal 
Hivatal rövid neve: JH14NAGYAT  
KRID: 419400341 
Siófoki Járási Hivatal 
Hivatal rövid neve: JH14SIOFOK  
KRID: 610402760 
Tabi Járási Hivatal 
Hivatal rövid neve: JH14TABI  
KRID: 319432159 
Kaposvári Járási Hivatal 
Hivatal rövid neve: JH14KAPOSV  
KRID: 112470942 
Kaposvári Járási Hivatal Hatósági 
Osztály 
JH14KAPHAT  
KRID: 446756106 
Kaposvári Járási Hivatal Gyámügyi 
és Igazságügyi Osztály  
KJHGYO  
KRID: 337793779 

 

 


