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Magasabb összegű családi pótlék és 
fogyatékossági támogatás

Jogforrások: 
• a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. Törvény 6-14.§
• a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény

végrehajtási rendelkezéseit tartalmazó 223/1998. (XII. 30.) Korm.
Rendelet

• a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és
fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet

• a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük
biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 22-23/F. §

• a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának,
valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól
szóló 141/2000. (VIII.9.) Korm. rendelet
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Magasabb összegű családi pótlék

Melyek a családi pótlék típusai?
• iskoláztatási támogatásként
• nevelési ellátásként
Emelt összegben a családi pótlék a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos személy
után jár.

Ki jogosult emelt összegű családi pótlékra?
Elsősorban a szülő, aki tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermeket nevel, vagy
az ilyen gyermek egyéb feltételek teljesülése esetén saját jogán.

Ki minősül tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személynek?
a) az a 18 évesnél fiatalabb gyermek, aki a külön jogszabályban meghatározott
betegsége, illetve fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra
szorul,
b) az a 18 évesnél idősebb személy, aki a tizennyolcadik életévének a betöltése előtt
munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, legalább 50%-os mértékű
egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek egészségi állapota a rehabilitációs hatóság
minősítése alapján a tizennyolcadik életévének a betöltése előtt sem haladja meg az
50%-os mértéket, és ez az állapot legalább egy éve tart, vagy előreláthatólag legalább
egy évig fennáll.
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Iskoláztatási támogatás formájában a családi pótlék
• a tanköteles gyermek esetén a tankötelessé válás évének november 1. napjától,
• tanköteles kor után pedig akkor, ha az adott személy közoktatási intézményben
tanulmányokat folytat, annak a tanévnek az utolsó napjáig, amelyben a gyermek (személy)
a 20. - a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény
alapján fogyatékossági támogatásra nem jogosult, de SNI tanuló esetében 23. - életévét
betölti.

Nevelési ellátás formájában:
• saját jogán jogosult nevelési ellátásra a 18. életévét betöltött tartósan beteg, illetve
súlyosan fogyatékos személy az iskoláztatási támogatásra való jogosultság megszűnésének
időpontjától.
• a szülő a gyermekre tekintettel folyósított iskoláztatási támogatásra való jogosultság
megszűnésének időpontjától a gyermek 18.életévének betöltéséig

a) a 16. életévét betöltött, a SNI tényét megállapító szakértői vélemény alapján
középsúlyosan vagy súlyosan értelmi fogyatékos, illetve siketvak gyermekre tekintettel,
b) azon 16. életévét betöltött gyermekre tekintettel, aki tankötelezettségét fejlesztő
nevelés-oktatás, vagy fejlesztő iskolai oktatás keretében teljesítette,
c) az a) és b) pontban meghatározottakon túl a 16. életévét betöltött azon gyermekre
tekintettel, aki a tankötelezettsége megszűnését követően súlyos betegsége vagy
fogyatékossága következtében önálló életvitelre képtelen és önkiszolgálási képessége
hiányzik.
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Folyósítás:

• A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekre tekintettel
vagy személy részére járó magasabb összegű családi pótlék annak a
hónapnak a végéig jár, ameddig a betegség, súlyos fogyatékosság
fennállását igazolták.

• Az iskoláztatási támogatást a tankötelezettség fennállása alatt a
tanulói jogviszony szünetelésének időtartamára is folyósítani kell.

• Ha a 18. életévét betöltött személynek rendszeres jövedelme van,
úgy a negyedik hónaptól a rá tekintettel vagy a részére
megállapított családi pótlék folyósítását mindaddig szüneteltetni
kell, amíg rendszeres jövedelemmel rendelkezik! Rendszeres
jövedelem: három egymást követő hónapban szerzett, a személyi
jövedelemadóról szóló törvényben adóköteles jövedelemként
meghatározott - belföldről vagy külföldről származó - vagyoni érték,
bevétel, amelynek havi összege meghaladja a mindenkori legkisebb
munkabér összegét
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Mekkora összegű az emelt összegű családi pótlék?
a) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család

esetén, valamint a gyermekotthonban, javítóintézetben, büntetés-
végrehajtási intézetben vagy szociális intézményben élő, továbbá
nevelőszülőnél, hivatásos nevelőszülőnél elhelyezett tartósan beteg,
illetve súlyosan fogyatékos gyermek után 23 300 forint,

b) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő egyedülálló
esetén a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után 25
900 forint,

c) a 18 évesnél idősebb, tanulói jogviszonyban nem álló, saját jogán
nevelési ellátásra jogosult tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos
személy esetén 20 300 forint,

d) a c) pontban foglalt személy esetén ha a tanulói jogviszony 18. életéve
betöltése után is fennáll, akkor az a) vagy b) pont szerinti mértékkel
folyósítják tovább a családi pótlékot.
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Hol és hogyan igényelhető az emelt összegű családi pótlék?

Igénybenyújtás helye :

a) kérelmet benyújtó személy lakcíme szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal családtámogatási
feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatala

b) a budapesti lakcímmel rendelkező személy esetében az egész fővárosra kiterjedő illetékességgel Budapest
Főváros VIII. Kerületi Hivatala,

c) a Pest megyei lakcímmel rendelkező személy esetében Pest megyére kiterjedő illetékességgel a Pest Megyei
Kormányhivatal Váci Járási Hivatala

Az igény benyújtásának formája:

• A családtámogatási ellátásra való jogosultság megállapítása iránti kérelmet az e célra rendszeresített
formanyomtatványon vagy

• az annak megfelelő adattartalommal rendelkező elektronikus űrlapon kell benyújtani. (ügyfélkapu)

SÚLYOSAN FOGYATÉKOS GYERMEK ESETÉN A MAGASABB ÖSSZEGŰ CSALÁDI PÓTLÉK IGÉNYLÉSÉHEZ CSATOLNI
KELL: az 5/2003. (II.19.) ESzCsM rendelet 3. számú melléklete szerinti szakorvosi igazolást is.

Jár-e még valamilyen kedvezmény a magasabb összegű családi pótlékra jogosultaknak?

Igen, utazási kedvezmény, így a jogosultnak a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló
jogszabály szerinti utazási kedvezményre való jogosultságot igazoló hatósági igazolványt is ki kell állítani. (ONYF
kártya)
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Fogyatékossági támogatás

A fogyatékossági támogatás a súlyosan fogyatékos személy részére az esélyegyenlőséget
elősegítő, havi rendszerességgel járó pénzbeli juttatás. A támogatás célja, hogy - a súlyosan
fogyatékos személy jövedelmétől függetlenül - anyagi segítséggel járuljon hozzá a súlyosan
fogyatékos állapotból eredő társadalmi hátrányok mérsékléséhez.

Ki jogosult az ellátásra?
Fogyatékossági támogatásra az a 18. életévét betöltött - az ellátás igénylésének időpontjában
Magyarországon élő magyar állampolgár, letelepedett, valamint bevándorolt jogállású személy,
továbbá a magyar hatóság által menekültként, illetve hontalanként elismert – súlyosan
fogyatékos személy jogosult, aki:
„d) állapota a SZEMÉLYISÉG EGÉSZÉT ÉRINTŐ FEJLŐDÉS ÁTHATÓ ZAVARA MIATT az autonómia-
tesztek alapján súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető, és állapota tartósan vagy
véglegesen fennáll, továbbá önálló életvitelre nem képes vagy mások állandó segítségére
szorul.„
A súlyosan fogyatékos állapot megállapításának kérdésében a megyei Kormányhivatal
rehabilitációs hatóságként jár el.
Felülvizsgálat a szakvéleményben foglalt időpontban, kivéve ha az állapot végleges.
FONTOS ! A súlyosan fogyatékos személy nem jogosult fogyatékossági támogatásra ha
a) vakok személyi járadékában részesül,
b) magasabb összegű családi pótlékban részesül, vagy
c) utána magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak.
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Hol és hogyan igényelhető az ellátást?
A kérelmező lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal jár el.
Ha a kérelmező lakóhelye, tartózkodási helye Pest megye területén van, - az egész megyére
kiterjedő illetékességgel - a Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatala jár el.
Ha a kérelmező lakóhelye, tartózkodási helye Budapest területén van, - az egész fővárosra
kiterjedő illetékességgel - Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. Kerületi Hivatala jár el.

A fogyatékossági támogatás megállapítására irányuló eljárás KÉRELEMRE INDUL, mely
legkorábban abban a hónapban nyújtható be, amikor az igénylő a tizennyolcadik életévét
betölti.

TÁMOGATÁS IRÁNTI IGÉNYHEZ MELLÉKELNI KELL:
• az igénylő háziorvosa, bentlakásos szociális intézményben élő igénylő esetén az intézmény

orvosa által kiállított orvosi beutalót, valamint
• fogyatékosságot igazoló orvosi dokumentációt
• ha ilyen iratok nincsenek a háziorvos gondoskodik a megfelelő szakvizsgálatok

elvégeztetéséről
• a súlyos fogyatékosság minősítését tartalmazó, érvényes és hatályos NRSZH szakhatósági

állásfoglalását, vagy szakvéleményét csatolni kell
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Szükséges-e minden esetben az érintett vizsgálata?

Ha a rendelkezésre álló orvosi dokumentáció nem alkalmas a szakhatósági
állásfoglalás kialakítására, a szakértői bizottság a kérelmezőt a fogyatékosság
jellegének megfelelő szakvizsgálatra utalja be, illetve vizsgálat céljából
felhívhatja a szakértői bizottság előtti személyes megjelenésre is

Ha személyes vizsgálata szükséges, a szakértői bizottság a vizsgálatot - a
háziorvos javaslatától függően - a kérelmező lakóhelyén, tartózkodási helyén
(bentlakásos szociális intézményben élő kérelmező esetén az intézményben)
vagy szakértői bizottság telephelyén végzi el
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Milyen mértékű a fogyatékossági támogatás?
A fogyatékossági támogatás havi összege 2018-ban
a) 21.150,- forint (alapösszeg)
b) 26.032,- forint, ha a súlyosan fogyatékos autista személynek az
önkiszolgálási képessége teljesen hiányzik. (emelt összeg)

A nyugellátások évenkénti rendszeres emelésére vonatkozó szabályai
szerint, azzal megegyező mértékben emelni kell!

Mit vizsgál és határoz meg a rehabilitációs hatóság?
a) a súlyos fogyatékosság fennállását,
b) hiányzik-e az önkiszolgálási képesség,
c) a súlyos fogyatékosság fennállása esetén felülvizsgálatának

szükségességét,
d) a felülvizsgálat szükségessége esetén annak időpontját is

meghatározza
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Mikor minősül tartósnak a súlyos fogyatékosság?
A SÚLYOS FOGYATÉKOSSÁG AKKOR MINŐSÜL TARTÓSNAK, ha annak időtartama
előreláthatólag három évig fennáll.

Ki nem képes önálló életvitelre, és kinek hiányzik az önkiszolgálási képessége?
ÖNÁLLÓ ÉLETVITELRE AZ A SZEMÉLY NEM KÉPES, aki
a) a mindennapi életviteléhez, társadalmi életben való részvételéhez szükséges

tevékenységeket még a szükség szerinti segédeszköz igénybevételével sem
képes más személy közreműködése nélkül elvégezni, vagy

b) a mindennapi életvitelében értelmi fogyatékossága miatt állandó
felügyeletet, irányítást igényel, mivel térben és időben tájékozódni nem tud, a
lakásban nem képes egyedül élni anélkül, hogy ez önmagára vagy másokra
nézve veszélyt ne jelentene, továbbá a pénz értékét nem ismeri, így a
mindennapi élet szintjén önálló gazdálkodásra képtelen.

AZ ÖNKISZOLGÁLÁSI KÉPESSÉGE ANNAK A SZEMÉLYNEK HIÁNYZIK, aki mások
személyes segítsége nélkül nem képes étkezni, vagy tisztálkodni, vagy öltözködni,
vagy illemhelyet használni, vagy lakáson belül - a szükség szerinti segédeszköz
igénybevétele mellett sem - közlekedni.
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A magasabb összegű családi pótlék és a fogyatékossági támogatás összehasonlítása

Magasabb összegű családi pótlék saját jogon Fogyatékossági támogátás

Mekkora a havi 
összege? 20.300,- Ft 2018-ban: Alapösszegű: 20.982,- Ft, Emelt összegű: 

25.825,- Ft

Nyugdíj-
emeléssel 
emelkedik-e az 
összege?

NEM IGEN

Lehet-e 
dolgozni 
mellete?

3 hónapot meghaladó rendszeres jövedelem 
mellett NEM IGEN, korlátozás nélkül

Meddig jár? Fogyatékos állapot fennállása alatt Fogyatékos állapot fennállása alatt

Kapcsolata más 
ellátásokkal

Fogyatékossági támogatással egyidejűleg NEM! 
Rokkantsági járadék vagy megváltozott 
munkaképességű személyek ellátásai IGEN!
Parkolási igazolvány ügyyintézése nehézkes!
Gépkocsi szerzési és átalakítási támogatás erre 
hivatkozással NEM! 
Közgyógyellátás IGEN!

Magasabb összegű családi pótlékkal egyidejűleg NEM! 
Rokkantsági járadék vagy megváltozott 
munkaképességű személyek ellátásai IGEN!
Parkolási igazolvány IGEN!
Gépkocsi szerzési és átalakítási támogatás IGEN!
Közgyógyellátás  alanyi jogon NEM!
A fogyatékossági támogatás az 1993. évi III. törvényben 
(Szoctv.) szabályozott szociális ellátásokra való 
jogosultság szempontjából nem számít jövedelemnek. 

Milyen utazási 
kedvezmény jár 
vele?

A jogosult MÁK kártyát kap, így az ez alapján 
járó utazási kedvezményeket igénybe veheti. 

A jogosult MÁK kártyát kap, így az ez alapján járó 
utazási kedvezményeket igénybe veheti. 
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Gyermekek után járó egyéb 
kedvezmények

• GYES a fogyatékos gyermek 10 éves koráig
• a munka törvénykönyve szerinti pótszabadság az alábiak szerint:
A munkavállalónak a tizenhat évesnél fiatalabb
a) egy gyermeke után kettő,
b) két gyermeke után négy,
c) kettőnél több gyermeke után összesen hét
munkanap pótszabadság jár.
Az a)-c) pontok szerinti pótszabadság fogyatékos gyermekenként két
munkanappal nő, ha a munkavállaló gyermeke fogyatékos.
A pótszabadságra való jogosultság szempontjából a gyermeket először a
születésének évében, utoljára pedig abban az évben kell figyelembe venni,
amelyben a tizenhatodik életévét betölti.
• Méltányossági gyermekápolási táppénz a 12-18 év közötti fogyatékos

gyermek után otthoni vagy kórházi ápolásra tekintettel
• CSADÓ
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Jogforrás:

• a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. Törvény 40-44.§;

• a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
igénylésének és megállapításának, valamint
folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006.
(III. 27.) Korm. Rendelet 25-30.§;

• a kiemelt ápolási díjra való jogosultságot megalapozó
körülményekről szóló 82/2013 (XII.29.) EMMI rend.

Ápolási díj

Az előadás anyagában foglaltak nem minősülnek konkrét jogi tanácsadásnak, csupán az előadás időpontjában hatályos jogi szabályozásról nyújtanak tájékoztatást.



Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását
ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. Az
ápolási díj folyósításának időtartama szolgálati időre jogosít. Az ápolási
díjban részesülő személy - ide nem értve a Tbj. 26. §-a alapján
nyugdíjjárulék fizetésére nem kötelezett személyt - az ellátás után
nyugdíjjárulék vagy magán-nyugdíjpénztári tagság esetén tagdíj
fizetésére kötelezett.

Ki jogosult igénybe venni?
Az a közeli hozzátartozó, aki állandó vagy tartós gondozásra szoruló
súlyosan fogyatékos személyt gondoz, ápol.
Szociális rászorultságot nem kell igazolni!
Ápolási díjra jogosult még a tartósan beteg 18 év alatti személyt ápoló,
gondozó hozzátartozó.
Súlyosan fogyatékosnak minősül az, 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)

Az előadás anyagában foglaltak nem minősülnek konkrét jogi tanácsadásnak, csupán az előadás időpontjában hatályos jogi szabályozásról nyújtanak tájékoztatást.



Ki nem jogosult ápolási díjra?
A hozzátartozó nem jogosult az ápolási díjra abban az esetben, ha
1. az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézetben, nappali

ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményben kap elhelyezést, óvodai,
gyermekvédelmi szakellátást nyújtó bentlakásos intézményi elhelyezésben
részesül, közoktatási intézmény tanulója vagy felsőoktatási intézmény nappali
tagozatos hallgatója, KIVÉVE

• a köznevelési intézményben eltöltött idő a nemzeti köznevelésről szóló törvényben
a köznevelési intézményben való kötelező tartózkodásra meghatározott
időtartamot nem haladja meg;

• az óvoda, a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevételének illetőleg a
felsőoktatási intézmény látogatási kötelezettségének időtartama átlagosan a napi 5
órát nem haladja meg;

• az óvoda, a közoktatási illetve a felsőoktatási intézmény látogatása vagy a nappali
ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevétele csak az ápolást végző személy
rendszeres közreműködésével valósítható meg.

2. a tartós ápolást végzők időskori támogatása kivételével rendszeres pénzellátásban
részesül, és annak összege meghaladja az ápolási díj összegét, ide nem értve a
táppénzt, amelyet az ápolási díj folyósításának időtartama alatt végzett
keresőtevékenysége során keresőképtelenné válása esetén folyósítanak,
3. szakiskola, középiskola illetve felsőoktatási intézmény nappali tagozatos tanulója,
hallgatója,
4. keresőtevékenységet folytat és munkaideje a napi 4 órát meghaladja (az otthon
végzett munka itt nem vehető figyelembe)

Az előadás anyagában foglaltak nem minősülnek konkrét jogi tanácsadásnak, csupán az előadás időpontjában hatályos jogi szabályozásról nyújtanak tájékoztatást.



Hogyan igényelhető az ápolási díj?

Az ápolási díj iránti igényt az ápolást végző hozzátartozó lakóhelye szerint illetékes Kormányhivatal
Járási Hivatalánál, kell benyújtani, az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon, melyen az
ápolási díj megállapítása egyidejűleg több jogcímen is kérhető!

Az ápolási díj megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell:
• A háziorvos által kiállított igazolást (súlyos fogyatékosság) és szakvéleményt (állandó és tartós

gondozás)
• Az intézmény vezetője által kiállított igazolást arról, hogy

– a köznevelési intézményben eltöltött idő a nemzeti köznevelésről szóló törvényben a
köznevelési intézményben való kötelező tartózkodásra meghatározott időtartamot nem
haladja meg, vagy

– 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

– az óvoda, a közoktatási, illetőleg a felsőoktatási intézmény látogatása, vagy a nappali ellátást
nyújtó szociális intézmény igénybevétele csak az ápolást végző személy rendszeres
közreműködésével valósítható meg.

Erre az igazolásra is formanyomtatvány van rendszeresítve, amellyel az intézmény vezetője
rendelkezik.

• Emelt összegű ápolási díjnál szakértő készít szakvéleményt, így ezt a kérelemhez nem kell csatolni

• Kiemeltnél az ügyfél csatolja a komplex minősítés eredményéről kiállított hatósági bizonyítványt vagy
ha nem áll rendelkezésre, akkor igazolja az eljárás megindítását, továbbá a magasabb összegű CSP
esetén a szakorvosi igazolást (ez utóbbi csak 18 évesnél fiatalabb ápolt személy esetén)

Az előadás anyagában foglaltak nem minősülnek konkrét jogi tanácsadásnak, csupán az előadás időpontjában hatályos jogi szabályozásról nyújtanak tájékoztatást.



Mik az ápolási díj fajtái és mitől függ melyikre lehet jogosultságot szerezni?

Ápolási szükséglettől függ:
1.) Alapösszegűnél elegendő a súlyos fogyatékosság és az állandó vagy tartós
ápolási szükséglet igazolása

2.) Emelt összegűnél ezen felül igazolni kell, hogy az ápolt személy mások
személyes 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.

3.) Kiemelt összegű ápolási díj a komplex minősítés eredménye alapján az E
csoportba tartózó ápolt szemly után jár, illetve kiskorú ápolt személy esetén
az után, akire tekintettel emelt összegű családi pótlékot folyósítanak

Az előadás anyagában foglaltak nem minősülnek konkrét jogi tanácsadásnak, csupán az előadás időpontjában hatályos jogi szabályozásról nyújtanak tájékoztatást.



Mennyi az ápolási díj összege?
Milyen más ellátások mellett vehető igénybe és milyen mértékben?
• Az állandó és tartós gondozásra szoruló súlyosan fogyatékos ápolása,

gondozása esetén az éves központi költségvetési törvényben
meghatározott alapösszeg 100%-a ( 2018-ban 32.600 forint). Alapösszegű

• A fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozása, ápolása
esetén az éves központi költségvetési törvényben meghatározott
alapösszeg 150%-a (2018-ban 48.900 forint). Emelt összegű

• A kiemelt ápolási szükségletű súlyosan fogyatékos személy gondozása,
ápolása esetén az éves központi költségvetési törvényben meghatározott
alapösszeg 180%-a (2018-ban 58.680 forint). Kiemelt összegű

Amennyiben az ápoló más rendszeres pénzellátásban (pl.: GYES) is részesül, a
fent megjelölt ápolási díj összegének és a más rendszeres pénzellátás havi
összegének különbözetét kell megállapítani ápolási díj címén, mely minimum
1.000 forint összegű lehet még akkor is, ha a különbözet kevesebb lenne.
Az ápolási díj folyósításának időtartama szolgálati időre jogosít.

Az előadás anyagában foglaltak nem minősülnek konkrét jogi tanácsadásnak, csupán az előadás időpontjában hatályos jogi szabályozásról nyújtanak tájékoztatást.



Milyen jogorvoslat áll az ügyfél rendelkezésére, mire kell figyelni?
- a határozat kézhezvételének napját írjuk rá az iratra, mert az az utáni

naptól kezdődik minden jogorvoslatra rendelkezésre álló határidő
- jogorvoslat típusai:
1.) Elsőfokú szerv határozata ellen fellebbezésnek van helye

/15 napon belül/
bármilyen okból, amely miatt sérelmesnek tartja a határozatot az ügyfél

2.) Másodfokú szerv határozata ellen bírósági felülvizsgálatnak van helye
/30 napon belül/
Csak jogszabálysértésre hivatkozással lehet kérni!
Keresetlevelet kell írni

- Minden jogorvoslati kérelmet az elsőfokú szervhez kell benyújtani, de a
másodfokú szervet vagy a bíróságot kell „megszólítani” a beadványban

- Jó tanács: Olvassuk el mindig figyelmesen a határozatot, mert abban
mindig szerepel a jogorvoslatra való kioktatás vagyis, hogy mit, mennyiért
és hol kell benyújtani!

Az előadás anyagában foglaltak nem minősülnek konkrét jogi tanácsadásnak, csupán az előadás időpontjában hatályos jogi szabályozásról nyújtanak tájékoztatást.



Gépjárműadó kedvezmény
Jogforrás:
• 1991. évi LXXXII. Törvény a gépjárműadóról
• 102/2011. (VI. 29.) Korm. Rendelet a súlyos mozgáskorlátozott személyek

közlekedési kedvezményeiről
• 1998. évi XXVI. Törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük

biztosításáról
• 141/2000. (VIII. 9.) Kormányrendelet a súlyos fogyatékosság minősítésének és

felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól
• 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet a magasabb összegű családi pótlékra jogosító

betegségekről és fogyatékosságokról (Mr.)

Ki és milyen feltételekkel jogosult a parkolási igazolványra?

A súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő adóalany, valamint az
őket rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó adóalany
(a továbbiakban együtt: mentességre jogosult adóalany) egy darab - 100 kW
teljesítményt meg nem haladó, nem a külön jogszabály szerinti személytaxi-
szolgáltatásra és személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra használt -
személygépkocsija után legfeljebb 13 000 forint/adóév erejéig. Ha a mentességre
jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több
személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb
teljesítményű személygépkocsi után jár.

Az előadás anyagában foglaltak nem minősülnek konkrét jogi tanácsadásnak, csupán az előadás időpontjában hatályos jogi szabályozásról nyújtanak tájékoztatást.



Ki minősül egyéb fogyatékossággal élőnek (ezen belül
autistának) és ez hogyan igazolható?

Egyéb fogyatékossággal élő az a személy (ezen belül autista)
az, aki a 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 2016. április 1-jén
hatályos 2. § h) pontja szerint egyéb fogyatékossággal élőnek
minősül, és
ezt a tényt az ott meghatározott szakvélemény, szakhatósági
állásfoglalás, igazolás, hatósági határozat másolatával igazolja.
Konkrétan:
• 18. Életévét betöltött autista személy, aki fogyatékossági

támogatásban részesül
• 18 éven aluli és magasabb összegű családi pótlékra az Mr. 1.

mellékletében meghatározottak szerint az „N” betűjel „1”
számjel alapján jogosult (BNO F84.0 és F84.1)

Az előadás anyagában foglaltak nem minősülnek konkrét jogi tanácsadásnak, csupán az előadás időpontjában hatályos jogi szabályozásról nyújtanak tájékoztatást.



Igazolások:
• a Fot. szerinti fogyatékossági támogatás

megállapításáról szóló hatósági határozat, vagy a
megállapítás alapjául szolgáló hatályos
szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény
másolata, vagy

• igazolás tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos
gyermekről (másolatban)

Hol intézhető az ügy?
Adózó lakcíme szerint illetékes települési
önkormányzatoknál.

Az előadás anyagában foglaltak nem minősülnek konkrét jogi tanácsadásnak, csupán az előadás időpontjában hatályos jogi szabályozásról nyújtanak tájékoztatást.



Parkolási igazolvány
Jogforrás:
• 218/2003. (XII.11) Kormányrendelet a mozgásban korlátozott személy parkolási

igazolványáról
• 141/2000. (VIII. 9.) Kormányrendelet a súlyos fogyatékosság minősítésének és

felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól
• 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről

és fogyatékosságokról

A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa olyan közokirat és biztonsági okmány,
amely a KRESZ 51/A. §-ában felsorolt kedvezmények igénybevételére való jogosultságot igazolja.
Az igazolvány nem adható át használatra az arra jogosulatlan személynek. A jogosultat szállító
jármű vezetője az igazolvány által biztosított kedvezményekkel csak a jogosult szállítása esetén
élhet.

Ki és milyen feltételekkel jogosult a parkolási igazolványra?
Az igazolványra az a személy jogosult, aki
a) autista és
b) ezt az állapotát az alábbi iratok egyikével igazolja:
• NRSZH-nak vagy jogelődjének (ORSZI) a súlyos fogyatékosság minősítését tartalmazó, érvényes
és hatályos szakhatósági állásfoglalása vagy szakvéleménye
• a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003.
(II. 19.) ESzCsM rendelet 3. számú mellékletében meghatározott igazolás. „Igazolás tartósan
beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos gyermekről” (N.1. jel esetén, mely BNO szerint F84.0 és
F84.1)

Az előadás anyagában foglaltak nem minősülnek konkrét jogi tanácsadásnak, csupán az előadás időpontjában hatályos jogi szabályozásról nyújtanak tájékoztatást.



Hol kell benyújtani a kérelmet és mit kell tartalmazzon?
Benyújtás a fővárosi és megyei kormányhivatal lakcím szerint illetékes járási (fővárosi
kerületi) hivatalánál, Kormányablak, közúti közlekedési nyilvántartó
Formanyomtatvány a hivatalnál beszerezhető.

Ügyintézéshez szükséges iratok:
•a 218/2003. Korm. Rend. 1. számú Mellékletében meghatározott igazolást az
autizmus igazolására
•1db igazolványképet, vagy ha ez nem áll rendelkezésre a hivatal készít
•személyazonosító okmány, lakcím kártya, vagy kiskorú esetén anyakönyvi kivonat
•meghatalmazás, ha meghatalmazott útján jár el a kérelmező
•gondnokság esetén a cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó jogerős bírósági ítélet
és a gondnokot kirendelő határozat

Személyesen kell megjelenni. Aki személyes megjelenésében akadályozott,
meghatalmazott útján is benyújthatja a kérelmet. A jogosultnak a kérelmet akkor is
saját kezűleg kell aláírnia, ha helyette meghatalmazottja jár el. (Kivéve kiskorú és
gondnokolt esetén, mert helyettük törvényes képviselőjük jár el.)

Az előadás anyagában foglaltak nem minősülnek konkrét jogi tanácsadásnak, csupán az előadás időpontjában hatályos jogi szabályozásról nyújtanak tájékoztatást.



Mennyi időre adják meg a parkolási igazolványt?
1) A KIÁLLÍTÁS NAPJÁTÓL SZÁMÍTOTT 3 ÉV. A jogosultság

további fennállása esetén az igazolvány hatálya újabb 3 éves
időtartamra, illetve a szakvélemény hatályának megfelelő
időtartamra meghosszabbítható.

2) AZ IGAZOLVÁNY HATÁLYA MEGEGYEZIK A SZAKVÉLEMÉNY
HATÁLYÁVAL, ha abban a felülvizsgálat várható időpontját 3
évnél rövidebb tartamban jelöli meg.

3) A KIÁLLÍTÁS NAPJÁTÓL SZÁMÍTOTT 5 ÉV, ha a kérelemhez
mellékelt szakvélemény vagy szakhatósági állásfoglalás
szerint a kérelmező állapota végleges. Az 5 éves időtartam
leteltével az igazolvány hatálya további 5 évvel újabb
szakvélemény vagy szakhatósági állásfoglalás bemutatása
nélkül meghosszabbítható.

Az előadás anyagában foglaltak nem minősülnek konkrét jogi tanácsadásnak, csupán az előadás időpontjában hatályos jogi szabályozásról nyújtanak tájékoztatást.



Milyen költségei vannak az eljárásnak? 
• A parkolási igazolvány kiadása, cseréje,

hosszabbítása esetén az eljárás díj- és
illetékmentes.

• A parkolási igazolvány vesztés, lopás,
megsemmisülés miatti pótlása esetén 3.100
Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

Az előadás anyagában foglaltak nem minősülnek konkrét jogi tanácsadásnak, csupán az előadás időpontjában hatályos jogi szabályozásról nyújtanak tájékoztatást.



MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ 
MUNKAKÉPESSÉGŰ MUNKAVÁLLALÓK 

ELLÁTÁSAINAK KÖZÖS SZABÁLYAI
 2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek

ellátásairól és egyes törvények módosításáról
 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű

személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról
 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet a komplex minősítésre vonatkozó

részletes szabályokról
 8/2012. (II. 21.) NEFMI rendelet a foglalkozási rehabilitációs szakértőkről
 33/2012. (XII. 5.) NGM rendelet a Rehabilitációs kártya igénylésének,

kibocsátásának, felhasználásának, kicserélésének, visszavonásának és a
hozzá kapcsolódó kedvezmény érvényesítésének részletes szabályairól

Az előadás anyagában foglaltak nem minősülnek konkrét jogi tanácsadásnak, csupán az előadás időpontjában hatályos jogi szabályozásról nyújtanak tájékoztatást.



Megváltozott munkaképességű 
munkavállaló főszabály szerint

Megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira jogosult az a kérelem
benyújtásakor 15. életévét betöltött személy, akinek az egészségi állapota a
rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb
mértékű (a továbbiakban: megváltozott munkaképességű személy), és aki
a) a kérelem benyújtását megelőző 
aa) 5 éven belül legalább 1095 napon át,
ab) 10 éven belül legalább 2555 napon át vagy
ac) 15 éven belül legalább 3650 napon át

az 1997. évi LXXX. Törvény (Tbj.) 5. §-a szerinti biztosított volt,

b) keresőtevékenységet nem végez és

c) rendszeres pénzellátásban nem részesül.

Az előadás anyagában foglaltak nem minősülnek konkrét jogi tanácsadásnak, csupán az előadás időpontjában hatályos jogi szabályozásról nyújtanak tájékoztatást.



FONTOS KIVÉTEL!
Biztosításának tartamára tekintet nélkül jár a megváltozott
munkaképességű személyek ellátása annak,
• aki 35. életévének betöltése előtt megváltozott

munkaképességűvé vált, és 35. életévének betöltését
megelőzően megkezdett iskolai tanulmányai alatt vagy e
tanulmányai megszűnését követő 180 napon belül
biztosítottá vált, és 30 napnál hosszabb megszakítás nélkül
biztosított volt, vagy

• aki 2011. december 31-én rokkantsági nyugdíjban, baleseti
rokkantsági nyugdíjban, rehabilitációs járadékban vagy az
egészségkárosodott személyek szociális járadékaiban
részesült, vagy az ellátásra jogosultságát megállapították, de
annak folyósítása 2011. december 31-én szünetelt.

Az előadás anyagában foglaltak nem minősülnek konkrét jogi tanácsadásnak, csupán az előadás időpontjában hatályos jogi szabályozásról nyújtanak tájékoztatást.



Minősítési kategóriák
A: rehabilitáció nélkül foglalkoztatható (60% feletti egészségi állapot)
B1: foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható (50-60% közötti egészségi
állapot).
B2: egészségi állapota alapján rehabilitálható, azonban a külön jogszabályban
meghatározott egyéb körülményei miatt nem foglalkoztatható, foglalkozási
rehabilitációja nem javasolt (50-60% közötti egészségi állapot)
C1: tartós foglalkozási rehabilitációt igénylő személy (30-50% közötti egészségi
állapot).
C2: egészségi állapota alapján tartós rehabilitációt igényel, azonban a külön
jogszabályban meghatározott egyéb körülményei miatt nem foglalkoztatható,
foglalkozási rehabilitációja nem javasolt (30-50% közötti egészségi állapot)
D: csak folyamatos támogatással foglalkoztatható megváltozott munkaképességű
munkavállaló (30% alatti egészségi állapot).
E: egészségkárosodása jelentős, önellátásra részben, vagy
egyáltalán nem képes

Az előadás anyagában foglaltak nem minősülnek konkrét jogi tanácsadásnak, csupán az előadás időpontjában hatályos jogi szabályozásról nyújtanak tájékoztatást.



A rokkantsági ellátás összege
Az ellátás mértéke Az ellátás minimum összege 

(Ft/fő/hó)
Az ellátás maximum összege 

(Ft/fő/hó)

51-60 % közötti egészségi állapot
Foglalkoztathatósága rehabilitációval 

helyreállítható, azonban a külön jogszabályban 
meghatározott egyéb körülményei miatt nem 
foglalkoztatható, foglalkozási rehabilitációja 

nem javasolt
(B2 minősítési kategória)

Havi átlagjövedelem
40%-a

29.667 Ft
(alapösszeg 30%-a)

44.500 Ft
(alapösszeg 45%-a)

31-50 % közötti egészségi állapot
Tartós rehabilitációt igényel, azonban a külön 

jogszabályban meghatározott egyéb 
körülményei miatt nem foglalkoztatható, 
foglalkozási rehabilitációja nem javasolt

(C2 minősítési kategória)

Havi átlagjövedelem 
60%-a

44.500 Ft
(alapösszeg 45%-a)

148.335 Ft
(alapösszeg 150%-a)

1-30 % közötti egészségi állapot
Kizárólag folyamatos támogatással 

foglalkoztatható
(D minősítési kategória)

Havi átlagjövedelem 
65%-a

49.445 Ft
(alapösszeg 50%-a)

148.335 Ft
(alapösszeg 150%-a)

1-30 % közötti egészségi állapot
Önellátási képesség teljes vagy részleges 

elvesztése esetén
(E minősítési kategória)

Havi átlagjövedelem 
70%-a

54.389 Ft
(alapösszeg 55%-a)

148.335 Ft
(alapösszeg 150%-a)

Az előadás anyagában foglaltak nem minősülnek konkrét jogi tanácsadásnak, csupán az előadás időpontjában hatályos jogi szabályozásról nyújtanak tájékoztatást.



A rehabilitációs ellátás összege

Az ellátás mértéke Az ellátás minimum összege 
(Ft/fő/hó)

Az ellátás maximum összege 
(Ft/fő/hó)

51-60 % közötti egészségi állapot
Foglalkoztathatósága 

rehabilitációval helyreállítható
(B1 minősítési kategória)

Havi átlagjövedelem 35%-
a

29.667 Ft
(alapösszeg 30%-a),

39.556 Ft
(alapösszeg 40%-a).

31-50 % közötti egészségi állapot
Tartós foglalkozási rehabilitációt 

igényel
(C1 minősítési kategória)

Havi átlagjövedelem 45%-
a

39.556 Ft
(alapösszeg 40%-a),

49.445 Ft
(alapösszeg 50%-a).

Az előadás anyagában foglaltak nem minősülnek konkrét jogi tanácsadásnak, csupán az előadás időpontjában hatályos jogi szabályozásról nyújtanak tájékoztatást.



Kivételes rokkantsági ellátás
Különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén - a központi költségvetésről szóló
törvényben meghatározott keretek között - annak a megváltozott munkaképességű személynek,
a) akinek a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján az egészségi állapota 50 százalékos vagy
kisebb mértékű,
b) akinek a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján a rehabilitációja nem javasolt, vagy
rehabilitálható, de a kivételes rokkantsági ellátás iránti kérelem benyújtásának időpontjában az öregségi
nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralevő időtartam az 5 évet nem haladja meg,
c) akinek a megváltozott munkaképességű személyek ellátása iránti kérelmét a biztosítási idő hiánya
miatt elutasító döntés véglegessé vált és e döntésben foglaltak szerint rendelkezik a szükséges
biztosítási idő legalább felével,
d) aki keresőtevékenységet nem végez és
e) aki rendszeres pénzellátásban nem részesül.

Előnyben kell részesíteni azt a megváltozott munkaképességű személyt, aki meghatározott biztosítási idő
legalább 90 százalékával rendelkezik.
A kivételes rokkantsági ellátás iránti kérelem az ellátást a biztosítotti idő hiánya miatti elutasító
döntés véglegessé válásától számított 6 hónapon belül nyújtható be.
Ha a kivételes rokkantsági ellátás iránti kérelmet kizárólag arra tekintettel utasították el, hogy a
keretösszeg kimerítésre került, a kérelem az elutasító döntés véglegessé válását követő naptári évben
ismételten benyújtható.
A kivételes rokkantsági ellátás a jogosultsági feltételek bekövetkezésének napjától, de legkorábban a
kérelem benyújtásának napjától állapítható meg.

Az előadás anyagában foglaltak nem minősülnek konkrét jogi tanácsadásnak, csupán az előadás időpontjában hatályos jogi szabályozásról nyújtanak tájékoztatást.



Kivételes rokkantsági ellátás 
összege

jogosultsági feltétel az alapösszeghez viszonyított 
mérték*

kivételes rokkantsági ellátás 
mértéke (2018)

egészségi állapota alapján tartós 
foglalkozási rehabilitációt igényel, 
azonban egyéb körülményei miatt 
foglalkozási rehabilitációja nem 
javasolt (C2 kategória)

az alapösszeg 45 %-ának 
65%-a

28 925 forint

tartós foglalkozási rehabilitációt 
igényel (C1 kategória)

az alapösszeg 45 %-ának 
65%-a

28 925 forint

kizárólag folyamatos támogatással 
foglalkoztatható (D kategória)

az alapösszeg 50 %-ának 
65%-a

32 139 forint

egészségkárosodása jelentős és 
önellátásra nem vagy csak 
segítséggel képes (E kategória)

az alapösszeg 55 %-ának 
65%-a 35 353 forint

Az előadás anyagában foglaltak nem minősülnek konkrét jogi tanácsadásnak, csupán az előadás időpontjában hatályos jogi szabályozásról nyújtanak tájékoztatást.



IGÉNYLÉS
• lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási

hivatalánál, valamint Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Járási Hivatalánál kell igényelni.
• A kérelem benyújtására szolgáló adatlapot és elektronikus űrlapot a fővárosi és megyei

kormányhivatalok honlapjukon közzéteszik, de személyesen átvehetők az igénybenyújtás helyszínén
illetve a kormányablakokban.

Általános információl: www.szgyf.gov.hu

FONTOS! Az egészségi állapotra tekintettel hozott elutasító döntés jogerőre emelkedését követő 12
hónapon belül előterjesztett újabb kérelmet csak akkor kell elbírálni, ha a rendelkezésre álló
egészségügyi dokumentáció alapján megállapítható, hogy a kérelmező egészségi állapotában az
elutasítást követően tartós rosszabbodás következett be.

Az eljárás költség- és illetékmentes.
A rehabilitációs hatóság komplex minősítés keretében megvizsgálja:
•a kérelmező egészségi állapotának százalékos mértékét,
•a rehabilitálhatóságot.

A kérelmező a rehabilitációs hatóság vizsgálatán történő személyes megjelenésre kötelezhető. Ha a
kérelmező a személyes megjelenési kötelezettségének önhibájából nem tesz eleget, az eljárást meg kell
szüntetni.

Az előadás anyagában foglaltak nem minősülnek konkrét jogi tanácsadásnak, csupán az előadás időpontjában hatályos jogi szabályozásról nyújtanak tájékoztatást.

http://www.szgyf.gov.hu/


Egyéb fontos tudnivalók

• Keresetkorlát: az ellátásokat meg kell szüntetni, ha a
jogosult keresőtevékenységet folytat, és jövedelme 3
egymást követő hónapon keresztül meghaladja a
minimálbér 150 százalékát

• Rehabilitációs kártyára az a megváltozott
munkaképességű személy jogosult, akinek a komplex
minősítés szerinti besorolása B1, B2, C1, C2

• Megváltozott munkaképességű munkavállalók
ellátásai és rokkantsági járadék együttesen nem
folyosítható

Az előadás anyagában foglaltak nem minősülnek konkrét jogi tanácsadásnak, csupán az előadás időpontjában hatályos jogi szabályozásról nyújtanak tájékoztatást.



JOGORVOSLAT

Ha nem értünk egyet a bizottság megállapításaival, úgy fellebbezéssel támadható meg az
ügy érdemében hozott (ellátást elutasító vagy megállapító) határozat.

Fellebbezés:
• kézhezvételtől számított 15 napon belül
• I. fokon eljárt szervnél kell benyújtani
• II. fokon eljáró szerv és a fellebbezés címzettje Budapest Főváros Kormányhivatalának

Rehabilitációs Főosztálya

Felülvizsgálati kérelem:
• II. fok határozatával szemben
• kézhezvételtől számított 30 napon belül
• az ügyfél lakó-, vagy tartózkodási helye szerint illetékes Közigazgatási és Munkaügyi

Bírósághoz címzett keresetlevéllel
• a keresetet illetékmentesen, három példányban az elsőfokú határozatot hozó

hatóságnál kell előterjeszteni.

Az előadás anyagában foglaltak nem minősülnek konkrét jogi tanácsadásnak, csupán az előadás időpontjában hatályos jogi szabályozásról nyújtanak tájékoztatást.



ROKKANTSÁGI JÁRADÉK

A rokkantsági járadék az egészségkárosodott személyek részére folyósított nyugdíjszerű
rendszeres szociális ellátás.

Az igény érvényesítésére, a jogorvoslatra, az ellátás megszüntetésére, illetve a felelősségre
a társadalombiztosításra vonatkozó jogszabályokat kell megfelelően alkalmazni azzal az
eltéréssel, hogy a járadék mentes a végrehajtás alól.

Jogforrások:
• a rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet
• 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról

Mik a jogosultság feltételei?

• a 18. életévét betöltött személy
• 25. életéve betöltése előtt keltekezett egészségkárosodás
• 70 %-os vagy azt meghaladó mértékű egészségkárosodást szenvedett
• nyugellátásban, beleseti nyugellátásban vagy megváltozott munkaképességű személyek
ellátásában nem részesül.

NEM AKADÁLYA a megállapításnak, illetve folyósításnak HA az igénylő:
a) fogyatékossági támogatásban részesül VAGY
b) részére családi pótlékot folyósítanak VAGY
c) munkaviszonyban, egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll VAGY
d) szolgálati időt nem szerzett.

Az előadás anyagában foglaltak nem minősülnek konkrét jogi tanácsadásnak, csupán az előadás időpontjában hatályos jogi szabályozásról nyújtanak tájékoztatást.



Hol és hogyan igényelhető  az ellátás? Mekkora az összege?
A rokkantsági járadékot az igénylő kérelme alapján a lakóhely szerint illetékes nyugdíj-megállapító
szerv állapítja meg és a nyugdíjfolyósító szerv folyósítja.
2018-ban 36.365 Ft/hó

KÉRELEM BENYÚJTÁSA: 
• az igénylő, vagy 
• meghatalmazottja vagy 
• törvényes képviselője  által

HOL? 
• a jogosult lakóhelye szerint illetékes nyugdíj-megállapító szervnél 
• ELEKTRONIKUS ÚTON IS! Ügyfélkapun keresztül.

Nyomtatványok:
• az igazgatóságok ügyfélszolgálati irodáiban, 
• http://tcs.allamkincstar.gov.hu/ honlapról. 

Csatolandó:
az orvosszakértői szerv hatályos határozata, szakhatósági állásfoglalása vagy szakvéleménye
HA NINCS akkor vizsgálatra hívják be az igénylőt

Az előadás anyagában foglaltak nem minősülnek konkrét jogi tanácsadásnak, csupán az előadás időpontjában hatályos jogi szabályozásról nyújtanak tájékoztatást.

http://tcs.allamkincstar.gov.hu/


Mikortól állapítható meg illetve folyósítható az ellátás?
A rokkantsági járadékot a jogosultsági feltételek fennállása esetén az
igénybejelentést megelőző 6. hónap első napjától, de legkorábban annak a
hónapnak az első napjától lehet megállapítani, amelyben az igénylő a 18.
életévét betöltötte. A járadékot a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyósítja.

Milyen egyéb kedvezmények igénybe vételére jogosít a rokkantsági járadék?
A rokkantsági járadékban részesülő személy a 85/2007. (IV. 25.) Korm.
rendelet alapján UTAZÁSI KEDVEZMÉNYRE JOGOSULT az alábbiak szerint:
a) vasúton, HÉV-en, helyközi és elővárosi autóbuszon, kompon és réven

felhasználható „Ellátottak utazási utalványa” alapján évente 16
alkalommal kedvezményes menetjegy igénybevételére jogosult

b) a helyi közlekedésben nyugdíjas bérlet igénybevételére jogosult.

A „GO” megjelölésű utalványokat a gondnok és gondnokolt személy –
életkortól függetlenül – megosztva használhatja.

Az előadás anyagában foglaltak nem minősülnek konkrét jogi tanácsadásnak, csupán az előadás időpontjában hatályos jogi szabályozásról nyújtanak tájékoztatást.



SZEMÉLYI KEDVEZMÉNY
Jogforrások:
• a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. Törvény 35.§ (1) bek. és 40.§
• a súlyos fogyatékosság minősítéséről és igazolásáról szóló 49/2009. (XII. 29.) EüM

rendelet
• az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevétele szempontjából

súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló 335/2009. (XII. 29.) Korm. rend

A személyi kedvezmény - az ezt érvényesítő súlyosan fogyatékos magánszemély összevont
adóalapját csökkenti.

Ki jogosult és milyen feltételekkel?
A súlyosan fogyatékos személy, aki ezt megfelelően igazolja.

SÚLYOSAN FOGYATÉKOS SZEMÉLYNEK AZT KELL TEKINTENI,
a) aki az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevétele szempontjából

súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló 335/2009. (XII. 29.) Korm.
rend. 2. §-ban meghatározott feltételek alkalmazásával a rendelet mellékletében
meghatározott betegségek valamelyikében szenved vagy az itt meghatározott
valamely fogyatékossággal él, és ez megállapításra került

b) akinek a fogyatékossági támogatásra való jogosultságát megállapították
c) aki rokkantsági járadékban részesül.

Az előadás anyagában foglaltak nem minősülnek konkrét jogi tanácsadásnak, csupán az előadás időpontjában hatályos jogi szabályozásról nyújtanak tájékoztatást.



A kedvezmény igénybe vételéhez szükséges igazolást
a) szakambulancia vagy kórházi osztály szakorvosa, vagy
b) a jogosultságot megállapító orvosi dokumentáció alapján a beteg

választott háziorvosa állítja ki.

Az ideiglenes igazolást évente kell kiállítani.

Ha a fogyatékosság véglegesnek tekintendő, akkor végleges igazolást
kell kiállítani.

Akinek a végleges súlyos fogyatékosságát a 49/2009. (XII. 29.) EüM
rendelet hatálybalépését megelőzően a személyi jövedelemadóról
szóló 1995. évi CXVII. törvényben foglaltaknak megfelelően már
igazolták, a korábban kiadott és 2009. december 31-én hatályos
igazolása a rendelet hatálybalépését követően is hatályosnak
tekintendő, helyette új igazolást nem kell kiállítani.

Az előadás anyagában foglaltak nem minősülnek konkrét jogi tanácsadásnak, csupán az előadás időpontjában hatályos jogi szabályozásról nyújtanak tájékoztatást.



Mekkora a kedvezmény mértéke?
A fogyatékos állapot kezdő napjának hónapjától ezen állapot fennállása
idején havonta az adóév első napján érvényes havi minimálbér 5%-nak
megfelelő összeg.

Az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmények együttes
összege legfeljebb az összevont adóalap adójának összegéig terjedhet.

Ha a magánszemély több adókedvezményre is jogosult, azokat az
adóhatósági közreműködés nélkül benyújtott bevallásban vagy a
munkáltatói adómegállapításban az általa megjelölt sorrendben, ennek
hiányában, valamint adóhatósági közreműködéssel benyújtott
egyszerűsített bevallásban a következő sorrendben, de legfeljebb a
levonható adóra vonatkozó korlátozó rendelkezések által
meghatározott mértékig kell érvényesítettnek tekinteni: 1. lakáscélú
hiteltörlesztés áthúzódó kedvezménye, 2. személyi kedvezmény, 3.
őstermelői kedvezmény, 4. egyéb.

Az előadás anyagában foglaltak nem minősülnek konkrét jogi tanácsadásnak, csupán az előadás időpontjában hatályos jogi szabályozásról nyújtanak tájékoztatást.



Információ források

• www.efiportal.hu
• http://emmiugyfelszolgalat.gov.hu/
• www.aosz.hu
• http://tcs.allamkincstar.gov.hu/
• https://szgyf.gov.hu/hu/

Az előadás anyagában foglaltak nem minősülnek konkrét jogi tanácsadásnak, csupán az előadás időpontjában hatályos jogi szabályozásról nyújtanak tájékoztatást.

http://www.efiportal.hu/
http://emmiugyfelszolgalat.gov.hu/
http://www.aosz.hu/
http://tcs.allamkincstar.gov.hu/
https://szgyf.gov.hu/hu/


Előadó elérhetősége

drmirjamkalozi@esoember.hu

aoszjogsegelyszolgalat@gmail.com

Köszönöm a figyelmet!

Az előadás anyagában foglaltak nem minősülnek konkrét jogi tanácsadásnak, csupán az előadás időpontjában hatályos jogi szabályozásról nyújtanak tájékoztatást.

mailto:drmirjamkalozi@esoember.hu
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