
Felnőttkorú tartós betegséggel és fogyatékossággal élő 
személyek valamint ellátásuk után kérelmezhető 
társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások



- Saját jogú magasabb összegű családi pótlék

- Fogyatékossági támogatás

- Gyermekek Otthongondozási Díja

- Ápolási díj

- Közgyógyellátás

- Tartós ápolást végzők időskori támogatása

- Egyszeri segély iránti igény (Egészségbiztosítási pénzbeli ellátás)

- Gépjárműszerzési támogatás

- Parkolási igazolvány

- Akadálymentesítési támogatás

- Megváltozott munkaképességűek ellátásai – komplex minősítés, 
rokkantsági és rehabilitációs ellátás

- Rokkantsági járadék



BEVEZETŐ

Kedves Érdeklődők!

• Ez a tájékoztató anyag a Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás

Intézetének munkatársai által szervezett 2022 őszén megrendezésre kerülő

szülőklubon elhangzott előadások alapján készült. Ez úton is köszönjük a Győr-

Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkatársainak segítségét!

• A tájékoztató célja, hogy felhívja a figyelmet az egyes ellátásokra, amiket, az

érintett tartós betegséggel, fogyatékossággal élő emberek, családtagjaik egy

része nem ismer és ezért, bár lehet, hogy jogosult lenne egy-egy ellátásra, de

nem részesül benne, mert nem kérelmezte.

• Az információk viszont tájékoztató jellegűek, nem helyettesítik a jogszabályt!

Ezért is hangsúlyozzuk külön, hogy általánosságban és leegyszerűsítve mutatjuk

be az ellátásokat.

Az ellátásokat meghatározó jogszabályok, így az ellátások igénylésének feltételei



Javasoljuk, hogy egyénre szóló tájékoztatásért forduljanak a Kormányhivatal
(Kormányablakok és Járási Hivatal) munkatársaihoz, illetve a Sopron és Környéke
Család-és Gyermekjóléti Intézet munkatársai, köztük a Soproni Járás területén
elérhető fogyatékosságügyi tanácsadó, is térítésmentes segítséget nyújtanak az
eligazodáshoz, szükség esetén segítenek a nyomtatványok beszerzésében,
kitöltésében, benyújtásában is.



Elérhetőségek:

Sopronban két kormányablak található:

1. Sopron, Fő tér 5.

- ügyfélfogadás: hétfő: 8-18 óra, kedd: 8-16 óra, szerda: 8-18 óra, csütörtök: 8-16 óra,
péntek: 8-14 óra

2. Sopron, Állomás u.2.

- ügyfélfogadás: hétfő: 8-18 óra, kedd: 8-17 óra, szerda: 8-18, csütörtök: 7-16 óra,
péntek: 8-15 óra

A kormányablakokba a 1818-as telefonszám hívásával valamint online a „Központi
Időpontfoglalási Alkalmazáson” keresztül lehet időpontot is foglalni.

A kormányablakokban az egyes ellátások igénylésével kapcsolatban tájékoztatják az
ügyfeleket, tudnak nyomtatványokat adni ill. átveszik a kitöltött kérelmeket,
nyomtatványokat. A társadalombiztosítási és családtámogatási ellátásokat nem helyben,
a kormányablakokban bírálják el, továbbítják a Kormányhivatal megfelelő osztályaira a
kérelmeket.



Elérhetőségek

Egyes ellátásokat pl. gyermekek otthongondozási díját, az ápolási díjat, a

közgyógyellátást a kormányhivatalok járási hivatalaiban állapítják meg, ezért

érdemes egyenesen a járási hivatalhoz fordulni ezekkel az ellátásokkal

kapcsolatban.

A Soproni Járási Hivatal szintén Sopronban a Fő tér 5. szám alatt található, de

míg a Kormányablak az udvaron, a Járási Hivatal a kapualjban van.

- ügyfélfogadás: hétfőtől csütörtökig 9-15 óráig, pénteken 9-12 óráig tart

FIGYELEM! 2022.december 22 és 2023.január 06 közötti igazgatási

szünetben a kormányablakok, hivatalok többsége zárva tart.



Elérhetőségek

A Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézet Család-és 
Gyermekjóléti Szolgálat ügyfélfogadása a

Sopron, Vasvári Pál u. 2/a szám alatt található

Ügyfélfogadás: hétfőtől csütörtökig 8-16 óráig, pénteken 8-14 óráig

tel.: 99/524-361

Fogyatékosságügyi tanácsadó: Büki Lívia 

tel.: 0630/234-85-33 

Ügyfélfogadás: minden héten kedden Sopronban a Vasvári Pál u. 2/a 
szám alatt ill. Fertődön, Fertőszentmiklóson, Lövőn havonta egy-egy 
alkalommal a helyi Család-és Gyermekjóléti Szolgálatoknál.



Magasabb összegű családi pótlék

• Családi pótlékról általánosságban és leegyszerűsítve:

- nevelési ellátásnak hívják kiskorban, majd iskoláztatási támogatásnak,
amikor a gyermek megkezdi a tanulmányait általában 6 éves kortól a
tankötelesség végéig, ami 16 éves kort jelent, de ha a gyerek folytatja az
iskolát 20 éves korig jár, ha tartósan beteg/fogyatékos/sajátos nevelési
igényű a gyermek és még iskolába jár 23 éves koráig folyósítható a családi
pótlék

- havonta folyósított összege függ attól, hogy hány gyermeket nevelnek a
családban

- egyedülálló-e a szülő

- tartósan beteg/fogyatékos-e a gyermek, ha igen magasabb az összege
(23.300 Ft/hó)



• Igazolni szükséges a tartós betegséget, fogyatékosságot, szakorvos tölti ki a 
nyomtatványt

• külön jogszabály 5/2003. (II.19.) ESzCsM rendelet szabályozza, hogy milyen 
betegségek, állapotok tartoznak ide 

- hallási fogyatékosság

- értelmi fogyatékosság

- látási fogyatékosság

- mozgásszervi fogyatékosság  

- pervazív fejlődési zavarok (autizmus)

- mentális és viselkedészavarok

- tartós betegségek 

• minden betegség BNO kód szerint meg van határozva és az is hogy milyen szakorvos 
állíthatja ki az igazolást!



Saját jogú családi pótlék (nevelési ellátás)

• „18 évesnél idősebb személy, aki 18.életévének betöltése előtt
munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette illetve legalább 50%-os mértékű
egészségkárosodást szenvedett, és ez az állapot legalább egy éve tart, vagy
előreláthatólag legalább egy évig fennáll”

• 18 év felett

• nem betegséget vagy fogyatékosságot határoznak meg, hanem
munkaképességcsökkenést (legalább 67%-ban), egészségkárosodást (legalább
50%-ban) százalékos mértékben

• a munkaképességcsökkenést, egészségkárosodást a kormányhivatal
rehabilitációs szakértői szerve állapítja meg

• Összege: 20.300 Ft



Mi kapható a saját jogú családi pótlékhoz?

• Utazási kedvezmény – hatósági kártya, ezzel helyközi utazáskor 90%-os
kedvezményt tud igénybe venni a jogosult és 1 fő kísérője is, helyi
tömegközlekedés ingyenes, a hatósági kártyát postázzák.

• Közgyógyellátás „alanyi jogon” jár, de kérelmezni kell a Járási Hivatalnál.

• Parkolási igazolvány, szakorvos által megfelelően igazolt fogyatékosság esetén.

• Dolgozni saját jogú családi pótlék mellett is lehet. Együtt folyósítható
rokkantsági járadékkal, rokkantsági ellátással, rehabilitációs ellátással.

• FONTOS vagy saját jogú családi pótlék vagy fogyatékossági támogatás! Ez a két
ellátás együtt nem folyósítható.



Mit, mikor és hova kell benyújtani a családi pótlék 

igényléséhez? 

• „Kérelem családi pótlék megállapítására” nyomtatvány az alap:

https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/attachments/article/49/K%C3%A9relem%20csal%C3

%A1di%20p%C3%B3tl%C3%A9k%20meg%C3%A1llap%C3%ADt%C3%A1s%C3%A1ra%20

2021.09.pdf

amit a szülőnek kell kitölteni és csatolni hozzá a személyi okmányok másolatát

• ha fogyatékos, tartósan beteg gyermek után kéri a szülő, az „Igazolás tartósan

beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos gyermekről” nyomtatványt is csatolni

szükséges, amit a fogyatékosság, betegség jellege szerinti szakorvossal kell kitöltetni:

https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/attachments/article/45/Igazol%C3%A1s%20tart%C3

%B3san%20beteg,%20illetve%20s%C3%BAlyosan%20fogyat%C3%A9kos%20gyermekr%

C5%91l.pdf

https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/attachments/article/49/K%C3%A9relem csal%C3%A1di p%C3%B3tl%C3%A9k meg%C3%A1llap%C3%ADt%C3%A1s%C3%A1ra 2021.09.pdf
https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/attachments/article/45/Igazol%C3%A1s tart%C3%B3san beteg, illetve s%C3%BAlyosan fogyat%C3%A9kos gyermekr%C5%91l.pdf


• Sajátos nevelési igényű (SNI) gyermeknél a Pedagógiai Szakszolgálat
Szakértői Véleményének másolata

• ha 16 évét betölti a gyerek, de még iskolába jár „Igazolás tanulói
jogviszony fennállásáról”:

https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/attachments/article/45/Igazol%C3%A1s%
20tan-hallg.%20jogvisz.%20fenn%C3%A1ll%C3%A1s%C3%A1r%C3%B3l.pdf

Ezt a nyomtatványt az iskolával kell kitölteni, de erre nem feltétlenül van
szükség, ha az iskolák jelzik a hatóság felé, hogy még az intézményükbe jár a
gyerek, a szülők folyamatosan kapják a családi pótlékot.

Mit, mikor és hova kell benyújtani a családi 

pótlék igényléséhez? 

https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/attachments/article/45/Igazol%C3%A1s tan-hallg. jogvisz. fenn%C3%A1ll%C3%A1s%C3%A1r%C3%B3l.pdf


Mit, mikor és hova kell benyújtani a 

családi pótlék igényléséhez? 

„Igazolás tanulói jogviszony fennállásáról” nyomtatvány kitöltésére lehet
szükség az alábbi helyzetekben is:

• ha 18 évét betölti a gyerek, de még középiskolába jár, ebben az esetben a
gyerek 20 éves koráig folyósítják a családi pótlékot, de ha felsőoktatásban
tanul, akkor már nem jár az ellátás (de a „gyereklétszámba” beleszámítják
a felsőoktatásban tanuló fiatalt)

• ha 20 évét betölti a gyerek és tartósan beteg, vagy fogyatékos és még
középiskolába/speciális vagy szakiskolába jár 23 éves koráig kapja a
családi pótlékot, akkor is, ha 27 éves koráig maradhat az iskolában

Kormányablakban le lehet adni a kérelmet, de lehet postázni is, és
elektronikus úton benyújtani ügyfélkapun keresztül (e-mailben nem!!!)



Saját jogú családi pótlék igénylése 

(18 év felett lehet)

• „Kérelem családi pótlék megállapítására” nyomtatvány az alap, amit ki
kell tölteni és csatolni kell a személyi okmányok másolatát

https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/attachments/article/49/K%C3%A9relem
%20csal%C3%A1di%20p%C3%B3tl%C3%A9k%20meg%C3%A1llap%C3%ADt
%C3%A1s%C3%A1ra%202021.09.pdf

Ha van a kérelmezőnek komplex minősítése, akkor azt kell csatolni a
kérelemhez, ha nincs minősítés, akkor olyan orvosi dokumentációt, amiből
megállapítható, hogy milyen mértékű az egészségkárosodás.

https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/attachments/article/49/K%C3%A9relem csal%C3%A1di p%C3%B3tl%C3%A9k meg%C3%A1llap%C3%ADt%C3%A1s%C3%A1ra 2021.09.pdf


Saját jogú családi pótlék igénylése 

(18 év felett lehet)

• Kormányablakban le lehet adni a kérelmet, de lehet postázni is, és
elektronikus úton benyújtani ügyfélkapun keresztül (e-mailben nem!!!)

• ha nincs gondnokság alatt a kérelmező, őneki kell aláírnia a kérelmet,
akkor is, ha nem tud olyan jól írni-olvasni

• ha gondnokság alatt áll, akkor a gondnok ír alá, és csatolni kell a
gondnok kirendelő határozatot

Magyar Államkincstár tájékoztatója a családi pótlékról :

https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell%C3%A1t%C3%A1sok/csal%
C3%A1dip%C3%B3tl%C3%A9k.html

https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell%C3%A1t%C3%A1sok/csal%C3%A1dip%C3%B3tl%C3%A9k.html


Fogyatékossági támogatás (általánosságban, 

leegyszerűsítve), rövidítve FOT

• 18 év feletti súlyosan fogyatékos személy részére járó ellátás

• Ki minősül súlyosan fogyatékosnak? 141/2000. (VIII.9.) 
Korm.rendelet szabályozza részletesen

- Látási fogyatékosság

- Hallási fogyatékosság

- Értelmi fogyatékosság

- Autizmus

- Mozgásszervi fogyatékosság

- Kromoszóma rendellenesség



Fogyatékossági támogatás összege

• „alacsonyabb összeg” 26.812 Ft, ha fennáll a súlyos fogyatékosság

• „magasabb összeg” 33.002 Ft, ha az igénylő halmozottan
fogyatékos vagy fennáll a súlyos fogyatékosság és önkiszolgálási
képessége hiányzik

Az ellátás összege általában évről-évre emelkedik a nyugdíjszerű
ellátások emelésével egyidejűleg.



Mit, mikor és hova kell benyújtani a 

fogyatékossági támogatás igényléséhez? 

• Kormányablakban beadható vagy postai úton

• „Kérelem a fogyatékossági támogatás megállapítására” nyomtatvány

https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/attachments/article/94/Fot%20k%C3%A
9relem%202022.11..pdf

 Háziorvos által kitöltetett „Orvosi beutaló”

https://www.kormanyhivatal.hu/download/f/78/11000/ORVOSIBEUTAL%C3
%93_sulyosfogyat%C3%A9koss%C3%A1g.pdf

ezen a Háziorvos beírja, hogy a kérelmezőnek milyen fogyatékossága,
betegsége van és bejelöli, hogy az önellátásban mennyiben szorul segítségre

https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/attachments/article/94/Fot k%C3%A9relem 2022.11..pdf
https://www.kormanyhivatal.hu/download/f/78/11000/ORVOSIBEUTAL%C3%93_sulyosfogyat%C3%A9koss%C3%A1g.pdf


Mit, mikor és hova kell benyújtani a 

fogyatékossági támogatás igényléséhez? 
• Személyi okmányok másolatai

• Ha a kérelmező nem áll gondnokság alatt, neki kell aláírnia a kérelmet,
akkor is, ha nem tud olyan jól írni, olvasni

• Ha gondnokság alatt áll, a gondnok ír alá és csatolni kell a gondnok
kirendelő határozat másolatát is

• Csatolni szükséges még a fogyatékosságot igazoló orvosi dokumentációt,
ami lehet szakorvosi összefoglaló, ambuláns lap, zárójelentés

Magyar Államkincstár tájékoztatója a fogyatékossági támogatásról :

https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell%C3%A1t%C3%A1sok/fogyat%C3%A
9koss%C3%A1gi-
t%C3%A1mogat%C3%A1sok/fogyat%C3%A9koss%C3%A1gi-
t%C3%A1mogat%C3%A1s.html

https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell%C3%A1t%C3%A1sok/fogyat%C3%A9koss%C3%A1gi-t%C3%A1mogat%C3%A1sok/fogyat%C3%A9koss%C3%A1gi-t%C3%A1mogat%C3%A1s.html


Mi kapható a fogyatékossági 

támogatáshoz?

• Utazási kedvezmény – hatósági kártya, ezzel helyközi utazáskor 90%-os
kedvezmény a jogosultnak és egy fő kísérőnek, helyi tömegközlekedés
ingyenes, a hatósági kártyát postázzák

• Adókedvezmény – személyi jövedelemadó ill. gépjárműadó

• Gépkocsi vásárlásához szerzési támogatás

• Parkolási igazolvány

• Dolgozni fogyatékossági támogatás mellett is lehet. Együtt folyósítható
rokkantsági járadékkal, rokkantsági ellátással, rehabilitációs ellátással, aki
ezekben nem részesül és nem tud elhelyezkedni kaphat aktív korúak ellátását

• FONTOS vagy saját jogú magasabb összegű családi pótlék vagy fogyatékossági
támogatás! Ez a két ellátás együtt nem folyósítható.



Fogyatékossági támogatás vagy saját jogú 

családi pótlék?

• Saját jogú családi pótlékot érdemes kérni, ha 18 éves kor előtt vált valaki
egészségkárosodottá illetve fennáll a fogyatékosság, de nem súlyos mértékben mert
nem éri el a fogyatékossági támogatás igényléséhez meghatározott külön
jogszabályban előírt mértéket vagy nem az ott meghatározott betegségkörbe tartozik.

• A kérelmező nem szeretné elveszíteni az alanyi jogon járó közgyógyellátást, de azt is
érdemes figyelembe venni, hogy saját jogú családi pótlék összege alacsonyabb, mint a
fogyatékossági támogatásé.

• Fogyatékossági támogatás igényelhető akkor is, ha valaki 18 éves kora után válik
súlyosan fogyatékossá (akár időskorban is bekövetkezhet betegség, baleset
következményeként), viszont közgyógyellátás alanyi jogon nem jár hozzá, de magasabb
az összege és a nyugdíjszerű ellátásokkal évenként emelik.

• Más ellátásokat, támogatásokat könnyebb igényelni, ha valaki fogyatékossági
támogatásra jogosult.



Gyermekek Otthongondozási Díja (általánosságban, 

leegyszerűsítve), rövidítve GYOD
• A szülő (vérszerinti vagy örökbefogadó) kaphatja a gondozásra, ápolásra szoruló

tartósan beteg, fogyatékos gyermeke után

• Nem számít a gyermek életkora, aki felnőttkorú is lehet (később, ahol gyermeket írunk,

ezért a felnőttkorú ápolásra szoruló személyt is értjük, aki, akárhány éves is, a szülőjének

a gyermeke)

• Nem nézik sem a gyermek, sem a szülő, család jövedelmét

• A szülő, már a kérelem benyújtásának idejében is napi 4 órában dolgozhat vagy

otthonában korlátozás nélkül

• A gyerek járhat óvodába, iskolába (a kötelező tartózkodási időtartamot meg nem

haladóan) vagy nappali ellátásba (napi 5 órát meg nem haladóan),



Gyermekek Otthongondozási Díjának 

összege

• Bruttó 200 ezer forint/hó

• Két gyermek ápolása, gondozása esetén 300 ezer forint/hó

• Ha szülőnek van más rendszeres pénzellátása, az a főszabály, hogy azt 
levonják a GYOD összegéből és a különbözetet utalják havonta (amit napi 4 
órában dolgozik, vagy az otthon végzett munka során keres, az nem számít 
pénzellátásnak!)

• A nyugdíjszerű ellátásokhoz hasonlóan évenként emelkedik az összeg

• ha a gyerek kollégista és csak hétvégén van otthon vagy ha két hónapot 
meghaladóan kórházban, gyógyintézményben, bentlakásos intézményben 
van, akkor nem jár a GYOD!



Mit, hova kell benyújtani a GYOD 

igényléséhez?

Érdemes személyesen a Járási Hivatalhoz benyújtani (Sopron, Fő tér 5. a volt
Megyeháza, az átjáróban a Fő tér irányából bal oldali bejárat)

• „Gyermekek Otthongondozási Díja Kérelem” nyomtatvány kitöltése

• a „GYOD-Szakmai vélemény” igazolás, amit 6 éven aluli gyermeknél
szakorvossal kell kitöltetni

• „GYOD-Háziorvosi igazolás”, amit 6 éven felüli gyermeknél a háziorvossal kell
kitöltetni

• nem kell a háziorvosi igazolás, ha a gyermek kap fogyatékossági támogatást
vagy rokkantsági járadékot, ilyenkor csatolni kell a FOT vagy rokkantsági
járadék határozatot



Mit, hova kell benyújtani a GYOD 

igényléséhez?

• „GYOD - Igazolás intézmény látogatásáról” nyomtatvány akkor, ha a
gyermek iskolába, nappali ellátásba jár és az adott intézménnyel kell
kitöltetni

• „GYOD- Munkaviszony igazolás” akkor, ha a a szülő dolgozik, a
munkáltatóval kell kitöltetni

• Ha a gyermek gondnokság alatt áll, gondnok kirendelő határozat
másolatát is csatolni kell

• Személyes okmányok (szülőé és a gyermeké is)



Még fontos tudnivalók a GYOD-hoz…
• Az ellátás megállapításának folyamata során vizsgálják a gyermek önellátási

képességét

• Abban az esetben tudják megállapítani a GYOD-ot, ha egy meghatározott

pontozásos listán legalább 8 pontot elér a gyermek állapota (ezeket a területeket

nézik: étkezés, öltözködés, tisztálkodás, WC használat, kontinencia, közlekedés,

cukorbeteg gyermeknél steril eszközhasználat, autista gyermeknél kihívást jelentő

viselkedés)

• 6 év alatti gyermeknél a szakorvos vagy kezelőorvos vizsgálja az önellátási
képességet, 6 év feletti gyermeknél egy kirendelt szakértő, aki felkeresi a családot

• A Kormányhivatal tájékoztatója a gyermekek otthongondozási díjáról:

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/jarasok/gyod

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/jarasok/gyod


Ápolási díj (általánosságban, leegyszerűsítve)

• A hozzátartozó kaphatja a gondozásra, ápolásra szoruló 18 év alatti tartósan

beteg vagy korhatár nélkül, súlyosan fogyatékos hozzátartozója után és a

Gyermekek Otthongondozási Díjára való jogosultság nem áll fenn

• Ki számít hozzátartozónak? házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott,

mostoha- és nevelt gyermek; örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő;

testvér, élettárs, egyeneságbeli rokon házastársa, házastárs egyeneságbeli

rokona és testvére, testvér házastársa, elhunyt házastárs egyeneságbeli

rokona vagy testvére, valamint a nevelőszülővel egy tekintet alá eső személy.

• Három típusa van, amit lényegében az ápolásra, gondozásra szoruló személy

állapota, önellátási képessége határoz meg.



Ápolási díj (általánosságban, leegyszerűsítve)

1. alapösszegű ápolási díj, ha a hozzátartozó tartós és állandó
gondozásra szorul

2. emelt összegű ápolási díj, ha az ápolásra, gondozásra szoruló
személy fokozott ápolást igényel, mert segítséggel tudja magát ellátni

3. kiemelt összegű ápolási díj, ha az ápolásra, gondozásra szoruló
személy egyáltalán nem tudja magát ellátni, alapvető dolgokhoz is
személyes segítséget igényel, lakáson belül segédeszközzel sem tud
más segítsége nélkül közlekedni, ha van komplex minősítése és az
alapján „E” kategóriába tartozik

Az ellátás megállapításának folyamata során pontozásos listán vizsgálják
az önellátási képességét



Ápolási díj (általánosságban, leegyszerűsítve)

• A hozzátartozó, már a kérelem benyújtásának idejében is napi 4
órában dolgozhat vagy otthonában korlátozás nélkül

• Az ápolásra, gondozásra szoruló személy járhat óvodába, iskolába
(a kötelező tartózkodási időtartamot meg nem haladóan) vagy
nappali ellátásba (napi 5 órát meg nem haladóan),

• ha két hónapot meghaladóan kórházban, gyógyintézményben,
bentlakásos intézményben van, akkor nem jár az ápolási díj!



Ápolási díj összege

• Alapösszegű ápolási díj bruttó 45.405 Ft/hó

• Emelt összegű ápolási díj bruttó 65.110 Ft/hó

• Kiemelt összegű ápolási díj bruttó 78.130 Ft/hó

Főszabály, ha a kérelmező rendszeres pénzellátásban részesül (amit napi 4
órában dolgozik, vagy az otthon végzett munka során keres, az nem
számít pénzellátásnak!), a rendszeres pénzellátás és az ápolási díj
különbözetét kaphatja meg, ha a rendszeres pénzellátás összege pedig
meghaladja az ápolási díjat, nem állapítható meg ápolási díj.



Mit, hova kell benyújtani az Ápolási díj 

igényléséhez?

Érdemes személyesen a Járási Hivatalhoz benyújtani (Sopron, Fő tér 5. a volt 

Megyeháza, az átjáróban a Fő tér irányából bal oldali bejárat)

• „Ápolási díj - Kérelem” nyomtatvány

• „Ápolási díj - Háziorvosi igazolás”

• Ha az ápolásra, gondozásra szoruló személy iskolába, nappali ellátásba jár 

„Igazolás intézmény látogatásáról” nyomtatvány, amit az intézményben 

kell kitöltetni



Mit, hova kell benyújtani az Ápolási díj 

igényléséhez?

• Ha az ápolást végző hozzátartozó dolgozik, „Munkaviszony
igazolás”, amit a munkáltatóval kell kitöltetni

• Ha az ápolásra, gondozásra szoruló személy gondnokság alatt áll,
gondnok kirendelő határozat másolatát is csatolni kell

• Személyes okmányok (ápoló és ápolt hozzátartozóé is)

A Kormányhivatal tájékoztatója az ápolási díjról:

https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/100/JARAS00026

https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/100/JARAS00026


GYOD vagy Ápolási díj?

• Ha szülő ápolja, gondozza a tartósan beteg, fogyatékos gyermekét
érdemes a GYOD kérelmet benyújtani, mert a GYOD-nak magasabb az
összege. (Más hozzátartozó számára akkor állapítható meg a GYOD, ha a
szülő meghal vagy szülői felügyeleti joga szünetel vagy saját egészségi
állapota miatt nem tudja gondozni a gyermekét, de korábban GYOD-ra
volt jogosult és a közös háztartásban élő hozzátartozó átvállalja a
gondozást.)

• Ha gyermek ápolja a szülőjét, akkor a gyermek ápolási díjat igényelhet és
akkor is, ha az ápolt személy és a gondozója között nem szülő-gyermek,
hanem más a rokonsági fok.

• Az is előfordulhat, ha kevésbé súlyos állapotú a gyermek, hogy a szülő,
bár kérelmezi, de nem jogosult a GYOD-ra, viszont ápolási díjban
részesülhet.



Közgyógyellátás (általánosságban és 

leegyszerűsítve)

• Alanyi jogon – bizonyos meghatározott ellátások esetén jár, köztük a

rokkantsági járadék, magasabb összegű családi pótlék (gyerek után járó és

saját jogú), rokkantsági ellátás, ha az egészségi állapot nem haladja meg a

30%-ot, aktív korúak ellátása ha az egészségkárosodás miatt állapították meg

• Ilyen esetben is be kell nyújtani a kérelmet

• Normatív jogon – a jövedelmet és a gyógyszerköltséget nézik:

A családban az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj

mindenkori legkisebb összegének 105%-át (29.925,- Ft), vagy egyedülálló

személynél az öregségi nyugdíjminimum 155%-át (44.175 Ft) és a havi

gyógyszerköltségek (rendszeresen szedett, felírt gyógyszerek) meghaladják az

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10%-át (2.850,-Ft)



Közgyógyellátás összege

• Gyógyszerkeretet állapítanak meg, ennek két típusa van:

- Az egyéni gyógyszerkeret összegét a háziorvos által leigazolt
gyógyszerek alapján határozzák meg, de maximum 12 ezer forint
lehet egy hónapra és ezeket a felírt gyógyszereket lehet megvenni

- Az eseti keret 6 ezer forint egy évre, ebből a váratlan betegségek
esetén szedett gyógyszereket lehet megvenni

- továbbá ingyenesen vagy jóval olcsóbban lehet a jogszabályban
meghatározott gyógyászati segédeszközökhöz és ellátásokhoz
jutni.



Mit, hova kell benyújtani a 

Közgyógyellátás igényléséhez?

• Érdemes személyesen a Járási Hivatalhoz benyújtani (Sopron, Fő tér

5. a volt Megyeháza, az átjáróban a Fő tér irányából bal oldali bejárat)

• „Közgyógyellátás iránti kérelem” nyomtatvány.

• „Háziorvosi igazolás a közgyógyellátásra való jogosultság

megállapítása és az egyéni gyógyszerkeret felülvizsgálata iránti

eljárásban” nyomtatvány kitöltetése a háziorvossal, majd egy

gyógyszertárba ezt át kell vinni, ahol a háziorvosi igazolás alapján

megállapítják a gyógyszerköltséget és ezt a két igazolást együtt kell

csatolni a kérelem mellé.

• Alanyi jogcím esetén az ellátást megállapító határozat.



Mit, hova kell benyújtani a 

Közgyógyellátás igényléséhez?

• Normatív igénylés esetén jövedelemigazolás is szükséges.

• Személyes okmányok másolata.

• Gondnokolt esetén, a gondnokkirendelő határozat másolata.

A Kormányhivatal tájékoztatója a közgyógyellátásról:

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/gyor-moson-
sopron/hirek/tajekoztatas-a-kozgyogyellatasra-valo-jogosultsag-
felteteleirol

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/gyor-moson-sopron/hirek/tajekoztatas-a-kozgyogyellatasra-valo-jogosultsag-felteteleirol


Gyermekek Otthongondozási Díja, Ápolási 

Díj, Közgyógyellátás nyomtatványai

A nyomtatványok elérhetőek az alábbi linken:

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/gyor-moson-
sopron/jarasok/soproni-jarasi-hivatal-hatosagi-osztaly

A link a Soproni Járási Hivatal Hatósági Osztályának elérhetőségéhez
vezet, ha kicsit lejjebb görgetnek az egérrel, érhetik el a Hatósági Osztály
letölthető nyomtatványait. Ott keressék a diákban megnevezett
nyomtatvány címeket.

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/gyor-moson-sopron/jarasok/soproni-jarasi-hivatal-hatosagi-osztaly


Tartós ápolást végzők időskori támogatása 

(általánosságban és leegyszerűsítve)

• Olyan, már öregségi nyugdíjban részesülő szülő kaphatja, aki

• Legalább 20 éven keresztül saját otthonában gondozta, ápolta
tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekét a nyugdíjazását
megelőző időszakban.

• Ezalatt az idő alatt legfeljebb napi 4 órában dolgozott (vagy
otthonában korlátozás nélkül)



Tartós ápolást végzők időskori 

támogatásának összege

• 50 ezer forint havonta, amit az öregségi nyugdíj mellett kap

• A támogatást nem zárja ki, hogy a támogatásra jogosult szülő
nyugellátása mellett gyermekek otthongondozási díjában vagy
ápolási díjban is részesül, de ezen ellátások összege a tartós
ápolást végzők időskori támogatásának összegével csökkenni fog.

• A támogatás rendszeres pénzellátásnak minősül

• Külföldre nem folyósítható



Mit, hova kell benyújtani a Tartós ápolást 

végzők időskori támogatásának igényléséhez?

• Személyesen a Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási ügyfélszolgálatán a
Kis János utcában vagy a Fő téri Kormányablakban), de be lehet
nyújtani postán vagy elektronikus úton a magyarorszag.hu oldalon
keresztül (nem e-mailben!)

• „Tartós ápolást végzők időskori támogatása iránti igény”
nyomtatvány

https://magyarorszag.hu/kapcsolodo_dokumentum/tartos_apolast_veg
zok_idoskori_tamogatasa_iranti_igeny/Tart%C3%B3s%20%C3%A1pol
%C3%A1st%20v%C3%A9gz%C5%91k%20id%C5%91skori%20t%C3%A
1mogat%C3%A1sa%20ir%C3%A1nti%20ig%C3%A9ny

https://magyarorszag.hu/kapcsolodo_dokumentum/tartos_apolast_vegzok_idoskori_tamogatasa_iranti_igeny/Tart%C3%B3s %C3%A1pol%C3%A1st v%C3%A9gz%C5%91k id%C5%91skori t%C3%A1mogat%C3%A1sa ir%C3%A1nti ig%C3%A9ny


• ha a szülő kap/kapott ápolási díjat, GYOD-ot vagy gyermekgondozási díjat vagy
gyermekgondozási segélyt, ezekről a határozatot (csak az számít, amit a tartósan
beteg vagy fogyatékos gyermek után kapott, viszont a 20 év összejöhet részletekben
és több gyermek ápolása, gondozása után is, ha nem párhuzamosan történt a kettő
vagy több gyermek otthoni ápolása, gondozása)

• A GYES-ben, GYOD-ban, ápolási díjban való részesülés nem feltétele a támogatásnak,
a beteg gyermek otthoni ápolása más módon is bizonyítható.

• Ilyenkor csatolni kell a gyermek betegségét, fogyatékosságát igazoló orvosi
dokumentációt és ugyanúgy érvényes, hogy ezen időszak alatt csak napi 4 órában
dolgozhatott (vagy otthonában korlátlanul), amit szintén igazolni szükséges és az is
fontos, hogy egy háztartásban éltek és a szülő gondozta a gyermekét.



• FONTOS! Valamint a kérelmezéshez szükséges a megállapított és folyósított
öregségi nyugdíj és a 20 évnek a nyugdíj megállapítása előtti időszakban kell
összejönnie.

A Magyar Államkincstár tájékoztatója a tartós ápolást végzők időskori
támogatásáról:

https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/hu/%C3%BCgyint%C3%A9z%
C3%A9s/%C3%BCgyint%C3%A9z%C3%A9si-
t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3k/447-tart%C3%B3s-%C3%A1pol%C3%A1st-
v%C3%A9gz%C5%91k-t%C3%A1mogat%C3%A1sa/2329-tart%C3%B3s-
%C3%A1pol%C3%A1st-v%C3%A9gz%C5%91k-id%C5%91skori-
t%C3%A1mogat%C3%A1sa.html



Egyszeri segély iránti igény (Egészségbiztosítási 

pénzbeli ellátás) - általánosságban, 

leegyszerűsítve

• Évente egyszer adható, méltányosságból (különös méltánylás esetén egy

éven belül kétszer)

• Egészségbiztosításban részesülő személyek kérhetik (érvényes TAJ kártya)

• Hirtelen kialakult vagy hosszantartó betegség miatti költségek

• Gyógyszerköltségre vagy gyógyászati segédeszközre fordítható, ha nincs

más lehetőség (pl. egyedi támogatás)

• És még az kérheti, akinek táppénz, csecsemőgondozási díj vagy

gyermekgondozási díj kérelmét elutasították vagy, akinek egészségügyi

szolgáltatáshoz az utazási költségtérítését elutasították



Egyszeri segély összege

• Nincs jövedelemhatárhoz kötve a segély, de figyelembe veszik a
kért cél (gyógyszer, segédeszköz…) és a nettó jövedelem arányát,
mérlegelik, hogy miért utasították el pl. az utazási költségtérítést

• Az sincs meghatározva, hogy mennyi az egyszeri segély összege

A Magyar Államkincstár tájékoztatója az Egyszeri Segélyről:

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell%C3%A1t%C3%A1
sok/betegs%C3%A9g-eset%C3%A9n/egyszeri-seg%C3%A9ly.html

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell%C3%A1t%C3%A1sok/betegs%C3%A9g-eset%C3%A9n/egyszeri-seg%C3%A9ly.html


Mit, hova kell benyújtani az Egyszeri 

segély igényléséhez?

• Kormányablaknál személyesen benyújtható, vagy postai úton,
vagy elektronikusan az epapir.gov.hu oldalon keresztül

• "Adatlap a méltányosságból adható segély iránti kérelemhez„
nyomtatvány

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/images/epel/nyomta
tvanyok/Nyomtatvanyok-egyszeri-segely.pdf

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/images/epel/nyomtatvanyok/Nyomtatvanyok-egyszeri-segely.pdf


Mit, hova kell benyújtani az Egyszeri 

segély igényléséhez?

• Jövedelemnyilatkozat, a kérelmező és a vele egy háztartásban élők, a

kérelem beadását megelőző, három havi, nettó jövedelméről

• Orvosi igazolást a javasolt gyógyszerekről

• Orvosi igazolást a kérelem beadását megelőző egy éven belüli

betegségekről

• TB által nem támogatott és vény nélküli gyógyszerekről, gyógyhatású

szerekről gyógyszertári számlát

• Gyógyászati segédeszköz számláját



Gépjárműszerzési támogatás (vásárlás és 

átalakítás) - általánosságban, leegyszerűsítve
• Súlyos mozgáskorlátozott ill. egyéb fogyatékossággal (értelmi, látási, hallási

fogyatékos, autista, kromoszóma rendellenességgel élő) személyek
gépjárművásárlásra és átalakításra

• A súlyos mozgáskorlátozottnak számít, aki erre vonatkozóan fogyatékossági
támogatást kap, vagy halmozottan sérült és az egyik fogyatékossága mozgási, vagy
közlekedési képességét vizsgálták és ez alapján számít súlyosan
mozgáskorlátozottnak

• 18 év alattiaknál, ha gyermekorvos igazolta a súlyos mozgáskorlátozottságot

• Egyéb fogyatékossággal élő személy, aki fogyatékossági támogatásra jogosult vagy
vakok személyi járadékában részesül, vagy gyerekeknél (18 év alatti személyek)
emelt összegű családi pótlékot kapnak utána, amit meghatározott betűjel szerint
soroltak be (az emelt összegű családi pótlék igénylésekor betegségcsoportokat
határoz meg a rendelet és mindegyiknek van betűjele)



• Lehet új vagy legfeljebb öt éve forgalomba helyezett használt jármű

• Súlyosan mozgáskorlátozott személy fordíthatja a támogatást három vagy
négykerekű segédmotoros kerékpárnak minősülő járműre vagy gép
meghajtású kerekesszékre is

• A gépjármű átalakítás célja, hogy a mozgássérült személy maga tudja vezetni
az autóját vagy hogy olyan segédeszközöket szereljenek be, ami megkönnyíti
a mozgássérült személy szállítását

• Ha a kérelmező személynek nincs jogosítványa, szállítást végző személy
(pl.szülő) bevonásával lehet kérni a támogatást, de az így megszerezett
járművet a fogyatékos személy szállítására lehet használni



Gépjárműszerzési támogatás összege

• Új gépjármű esetén 1 millió forint, új autót csak a Lehetőségautó Kft-én
keresztül lehet venni, Suzuki márkájú autót (honlap: lehetosegauto.hu)

• Használt és segédmotoros kerékpárnak minősülő gépjármű, kerekesszék
esetén a vételár 60%-a, de maximum 600 ezer forint

• A személygépkocsi átalakítás, az átalakítás költsége, de maximum 90 ezer
forint

• a két támogatás (szerzés és átalakítási támogatás) együttesen is
igénybevehető



Mit, hova kell benyújtani a Gépjárműszerzési 

támogatás igényléséhez?

• Járási Hivatalnál személyesen,

• „Kérelem közlekedési kedvezményre való támogatásra” nyomtatvány, amit

minden év március 31-ig vagy szeptember 30-ig kell benyújtani (ill. be lehet

adni máskor is, de csak évenként kétszer bírálják el a kérelmeket és akkor

hosszabb a várakozási idő)

https://lehetosegauto.hu/letoltesek

a súlyos mozgáskorlátozottságot vagy egyéb fogyatékosságot igazoló

határozat másolatát is csatolni kell (közlekedőképesség vizsgálat,

fogyatékossági támogatás, magasabb összegű családi pótlék)

https://lehetosegauto.hu/letoltesek


• A kérelmező, vagy a szállítását vállaló személy érvényes jogosítványának a másolatát

• Szállítást vállaló személy esetén a hozzátartozói fok igazolását, ha egyeneságbeli rokon
a közös háztartásban élést, ha önkéntes, az önkéntes szerződés másolatát

• Munkáltatói igazolást (keresőtevékenységét igazoló dokumentum), iskolalátogatási
igazolást (tanulói, képzési jogviszony igazolása)

• Az elbírálás után értesítést kap a jogosult, benne a teendőkkel, fontos, hogy a
támogatást a határozat kézhezvételétől számított 4 hónapon belül fel kell használni

• Pénzt a jogosult nem kap kézbe, az a gépjármű árát csökkenti, a forgalomba helyezési
és az átírási költség, szerződéskötési díj a vásárlót terheli

Mit, hova kell benyújtani a Gépjárműszerzési 

támogatás igényléséhez?



Gépjárműszerzési támogatás egyéb tudnivalók
• 7 évenként lehet kérni a támogatást, az eleve kizáró körülmény, ha valaki 7 éven

belül már kapott támogatást

• Mivel meghatározott keret van a támogatásra, a kérelmek elbírálásakor
előnyben részesítik, ha a kérelmező:

- dolgozik (keresőtevékenységet folytat)

- tanul (tanulói, képzési jogviszonyban áll, a kérelmezőnek a mozgáskorlátozott
vagy egyéb fogyatékossággal élő személy számít, akkor is, ha gyerek)

- 14 éven aluli gyermeket egyedül nevel

- vagy honvédelmi kötelezettség teljesítése során vált súlyosan
mozgáskorlátozottá

A Kormányhivatal tájékoztatója a gépjárműszerzési támogatásról:

https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/348/JARAS00047

https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/348/JARAS00047


Parkolási igazolvány (általánosságban és 

leegyszerűsítve)

• A közlekedésben behajtás, megállás, várakozás során jelent előnyt, és
az igazolvánnyal lehet használni a mozgássérült parkolókat (a KRESZ
részletesen szabályozza)

• Mozgáskorlátozott és egyéb fogyatékossággal élő személy vagy az őt
szállító jármű vezetője kérheti

• Mozgássérülteket, fogyatékos személyek ellátást végző intézmény is
igényelheti



Mit, hova kell benyújtani a Parkolási 

igazolvány igényléséhez?

• Kormányablakban személyesen, benyújthatja a kérelmet megbízott is (pl.
szülő a sérült gyermeke jelenléte nélkül)

• „Kérelem a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványának
kiadására” nyomtatvány

• Személyi okmányok

• Mozgáskorlátozottságot, fogyatékosságot azaz a jogosultságot igazoló
határozat másolatát (fogyatékossági támogatás, magasabb összegű családi
pótlék meghatározott betűjellel, közlekedőképesség vizsgálat)

• Fénykép a kérelmezőről, ha nincs jelen a kérelem benyújtásánál

• A Kormányhivatal tájékoztatója a parkolási igazolványról:

https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/75/OKMIR00037

https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/75/OKMIR00037


Akadálymentesítési támogatás  (általánosságban, 
leegyszerűsítve)

• Csak mozgáskorlátozott személy igényelheti, amit igazolni kell fogyatékossági
támogatással, amit erre vonatkozóan kap valaki, vagy

• 18 éven aluliaknál magasabb összegű családi pótlékkal, amit szintén
mozgásfogyatékosság miatt állapítottak meg, vagy

• Közlekedőképesség vizsgálattal

• A mozgáskorlátozott személy kell, hogy legyen a tulajdonos, vagy a tulajdonossal
közös háztartásban élő közeli hozzátartozó vagy élettárs

• Önkormányzati lakás esetén a bérlő, vagy a bérlővel közös háztartásban élő közeli
hozzátartozó vagy élettárs, de csak, ha határozatlan idejű a bérleti szerződés



Akadálymentesítési támogatás összege

• 300 ezer forint vissza nem térítendő támogatás személyenként

• Az akadálymentesítés ennél többe is kerülhet, de a maximum összeg akkor is
ennyi lehet

• 10 évenként lehet kérni

• Részletesen meghatározott, hogy milyen átalakítási munkálatokra lehet
felhasználni a támogatást

• Új lakás, ház vásárlására is lehet fordítani, ha a kérelmezőnek, házastársának,
gyermekének, együtt költöző családtagjának (bizonyos kivételek mellett)
nincs ingatlantulajdona

• Figyelembe veszik a „méltányolható lakásigényt” is (mennyi szoba kell egy
családnak)



Mit, hova kell benyújtani az 

Akadálymentesítési támogatás igényléséhez?

• A tervezett átalakítás, beruházás előtt kell a kérelmet az OTP bankba vagy a
Takarékpénztárba benyújtani

• „Akadálymentesítési támogatás igénylőcsomag”, ez lényegében a kérelem,
ami több részből áll

Az OTP Bank tájékoztatója a letölthető „igénylőcsomaggal”:

https://www.otpbank.hu/portal/hu/Lakashitel/Lakastamogatasok/Akadalyment
esitesiTamogatas

Csatolni kell a mozgáskorlátozottságot igazoló fogyatékossági támogatás/családi
pótlék/közlekedőképesség határozat másolatát

https://www.otpbank.hu/portal/hu/Lakashitel/Lakastamogatasok/AkadalymentesitesiTamogatas


Mit, hova kell benyújtani az 

Akadálymentesítési támogatás igényléséhez?

• Ha nem a tulajdonos igényli a támogatást, a tulajdonosnak hozzá kell
járulnia írásban az átalakításhoz, ezt csatolni kell a kérelemhez

• Akadálymentesítési munkák műszaki leírását

• Költségvetését

• Hozzájárulást kell adni, hogy az iratokat megküldhetik a
Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségéhez (MEOSZ),
erre azért van szükség, mert a MEOSZ-nak kell a jogosultsággal
kapcsolatban állást foglalni



Megváltozott munkaképességű személyek 

ellátása (általánosságban, leegyszerűsítve)

Alapvetően ennek két típusa van

1. rehabilitációs ellátás

2. rokkantsági ellátás

Régen ezt a folyamatot hívták „rokkantosításnak” és rokkantsági nyugdíjként, a
kapott ellátást.

Ahhoz, hogy megállapítható legyen, ki melyik ellátásra jogosult, megállapítják a
kérelmező egészségkárosodásnak mértékét. Ezt a folyamatot és a kapott
dokumentumot nevezik „komplex minősítésnek”.



Komplex minősítés

• A rehabilitációs hatóság komplex minősítés keretében megvizsgálja a

kérelmező egészségi állapotának százalékos mértékét, a

rehabilitálhatóságot, és a megváltozott munkaképességű személy

rehabilitálhatósága esetén rehabilitációs javaslatot készít.

• A komplex minősítést végző bizottság: a bizottság elnökéből, a vizsgálatot

végző orvosszakértőből, valamint a foglalkozási rehabilitációs szakértőből

és a szociális szakértőből áll.

• A komplex minősítés célja a kérelmező egészségi állapotának, a

rehabilitálhatóságnak, a rehabilitáció lehetséges irányának, a

rehabilitációs szükségleteknek, továbbá a rehabilitációhoz szükséges

időtartamnak a megállapítása.



Komplex minősítés

A szakértői vizsgálat történhet:

• a szakértői bizottság kijelölt vizsgálati helyszínén

• az igénylő lakóhelyén, tartózkodási helyén

• iratok alapján.



Komplex minősítés - kategóriák

• B1 – foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható (51-60% közötti
egészségi állapot).

• B2 – egészségi állapota alapján rehabilitálható, azonban a külön jogszabályban
meghatározott egyéb körülményei miatt nem foglalkoztatható, foglalkozási
rehabilitációja nem javasolt (51-60% közötti egészségi állapot).

• C1 – tartós foglalkozási rehabilitációt igénylő személy (31-50% közötti egészségi
állapot).

• C2 – egészségi állapota alapján tartós rehabilitációt igényel, azonban a külön
jogszabályban meghatározott egyéb körülményei miatt nem foglalkoztatható,
foglalkozási rehabilitációja nem javasolt (31-50% közötti egészségi állapot).

• D – csak folyamatos támogatással foglalkoztatható megváltozott munkaképességű
munkavállaló (1-30% közötti egészségi állapot).

• E – egészségkárosodása jelentős, önellátásra részben, vagy egyáltalán nem képes



Rehabilitációs ellátás

Annak a személynek megállapítható, aki:

• a 15. életévét betöltötte ÉS

• akinek az egészségi állapota 51–60 % közötti, és a foglalkoztathatósága az
egészségi állapota alapján rehabilitációval helyreállítható (B1 kategória),
vagy

• akinek az egészségi állapota 31-50 % közötti, és egészségi állapota alapján
tartós foglalkozási rehabilitációt igényel (C1 kategória) ÉS

• a kérelem benyújtásakor keresőtevékenységet nem végez

• rendszeres pénzellátásban nem részesül (FOT és ECSP nem számít) ÉS

• biztosítotti jogviszonnyal rendelkezik (benyújtást megelőzően 5 év/1095
nap, 10 év / 2555 nap, 15 év / 3650 nap)



Rehabilitációs ellátás összege

Az ellátás
Az ellátás havi 

összege:

Az ellátás havi 

minimum 

összege:

Az ellátás havi 

maximum 

összege:

51-60 % közötti 

egészségi állapot, 

foglalkoztathatóság

a rehabilitációval 

helyreállítható

(B1 kategória)

Havi 

átlagjövedele

m 35%-a

33.880 Ft 45.170 Ft

31-50 % közötti 

egészségi állapot, 

tartós foglalkozási 

rehabilitációt 

igényel.

(C1 kategória)

Havi 

átlagjövedele

m 45%-a

45.170 Ft 56.460 Ft



Rokkantsági ellátás

Annak a személynek megállapítható, aki:

• a 15. életévét betöltötte ÉS

• az egészségi állapota 51–60 % közötti, és a foglalkoztathatósága az egészségi
állapota alapján rehabilitációval helyreállítható, azonban a komplex
minősítés szakmai szabályairól szóló rendeletben meghatározott egyéb
körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt (B2 kategória),
vagy

• akinek az egészségi állapota 31-50 % közötti, és egészségi állapota alapján
tartós foglalkozási rehabilitációt igényel, azonban a komplex minősítés
szakmai szabályairól szóló rendeletben meghatározott egyéb körülményei
miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt (C2 kategória), vagy



Rokkantsági ellátás

• akinek a foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható (B1), vagy aki tartós
foglalkozási rehabilitációt igényel (C1) és a kérelem benyújtásának, vagy a felülvizsgálat
időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralevő időtartam az 5 évet
nem haladja meg, vagy

• akinek az egészségi állapota 1-30 % közötti, és kizárólag folyamatos támogatással
foglalkoztatható (D kategória), vagy

• akinek az egészségi állapota 1-30 % közötti, és egészségkárosodása jelentős,
önellátásra nem, vagy csak segítséggel képes (E kategória); ÉS

• Aki a kérelem benyújtásakor keresőtevékenységet nem végez

• rendszeres pénzellátásban nem részesül (FOT és ECSP nem számít) ÉS

• biztosítotti jogviszonnyal rendelkezik (benyújtást megelőzően 5 év/1095 nap, 10 év /
2555 nap, 15 év / 3650 nap)



Rokkantsági ellátás összege

Az ellátás:
Az ellátás havi 

összege:

Az ellátás havi 

minimum-

összege:

Az ellátás havi 

maximum 

összege:
51–60 % közötti 

egészségi állapot, 

rehabilitációja nem 

javasolt

(B2 kategória)

Havi 

átlagjövedelem 

40%-a

33.880 Ft 50.815 Ft

31–50 % közötti 

egészségi állapot, 

rehabilitációja nem 

javasolt

(C2 kategória)

Havi 

átlagjövedelem 

60%-a

50.815 Ft 169.380 Ft

1–30 % közötti egészségi 

állapot, folyamatos 

támogatással 

foglalkoztatható

(D kategória)

Havi 

átlagjövedelem 

65%-a

56.460 Ft 169.380Ft

1–30 % közötti egészségi 

állapot, önellátásra 

nem, vagy csak 

segítséggel képes

(E kategória)

Havi 

átlagjövedelem 

70%-a

62.110 Ft 169.380Ft



Mit, hova kell benyújtani a Megváltozott 

munkaképességű személyek ellátásának 

igényléséhez?

Érdemes személyesen a kormányablakoknál benyújtani a Megváltozott munkaképességű
személyek ellátásának kérelmét, de lehet postázni vagy elektronikusan ügyfélkapun
keresztül.

FONTOS információ az iskolát befejező fiataloknak, hogy ha valaki az iskolai tanulmányai
alatt (pl.iskolaszövetkezetnél nyári munkát végzett) vagy az iskolai tanulmányait követő 180
napon belül 30 napnál hosszabb ideig, megszakítás nélkül „biztosítottá vált” (elkezdett
dolgozni, de más a jogszabályban meghatározott jogviszonyok is biztosítási időnek
minősülhetnek) jogosult lehet rokkantsági/rehabilitációs ellátásra.

Ha a fiatalnak még nincs „biztosítási ideje”, azaz nem volt munkaviszonya, de tartós
beteg/fogyatékossággal élő, akkor is érdemes kérni a „komplex minősítést”. Ilyenkor
rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásra még nem lesz jogosult, de a komplex minősítés
birtokában el tud helyezkedni megváltozott munkaképességűként, vagy ha nem talál
munkát és máshogy nem biztosított a megélhetése aktív korúak ellátását tud kérelmezni a
Járási Hivatalnál.



Mit, hova kell benyújtani a Megváltozott 

munkaképességű személyek ellátásának igényléséhez?

A „komplex minősítés” kiállításához szükséges nyomtatványok, ha a fiatalnak nem volt
még munkaviszonya:

• „Kérelem hatósági bizonyítvány kiállításához” (kérelmező tölti ki, írja alá)

• „Nyilatkozat szakértői minősítéshez” (kérelmező tölti ki, írja alá)

• „Orvosi beutaló” (amit a háziorvossal kell kitöltetni)

• A tartós betegséget/fogyatékosságot igazoló orvosi dokumentáció másolata
(zárójelentés, ambuláns lap, állapotösszegzés)

• Személyes okmányok másolata

• Ha a kérelmező gondnokság alatt áll, gondnok kirendelő határozat másolata

A nyomtatványok letölthetőek az alábbi linkről (3.pont):

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/gyor-moson-sopron/megvaltozott-
munkakepessegu-szemelyek-kerelmei

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/gyor-moson-sopron/megvaltozott-munkakepessegu-szemelyek-kerelmei


Mit, hova kell benyújtani a Megváltozott 

munkaképességű személyek ellátásának igényléséhez?
Ha valaki már rendelkezik biztosítási idővel (dolgozott már ill. az egyéb jogszabályban felsorolt
jogviszonyokkal), az alábbi nyomtatványok benyújtásával tudja kérelmezni a megváltozott
munkaképességűek ellátásait (rehabilitációs/rokkantsági ellátás):

• „Adatlap” (kérelmező tölti ki, írja alá)

• „Nyilatkozat szakértői minősítéshez” (kérelmező tölti ki, írja alá)

• „Orvosi beutaló” (háziorvossal kell kitöltetni)

• A tartós betegséget/fogyatékosságot igazoló orvosi dokumentáció másolata (zárójelentés,
ambuláns lap, állapotösszegzés)

• Személyes okmányok másolata

• Ha a kérelmező gondnokság alatt áll, gondnok kirendelő határozat másolata

A nyomtatványok letölthetőek az alábbi linkről (1.pont):

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/gyor-moson-sopron/megvaltozott-munkakepessegu-
szemelyek-kerelmei

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/gyor-moson-sopron/megvaltozott-munkakepessegu-szemelyek-kerelmei


Mit, hova kell benyújtani a Megváltozott 

munkaképességű személyek ellátásának igényléséhez?

FONTOS hogy a megváltozott munkaképességű személyek ellátása iránti kérelem
elbírálásánál az egyéb feltételek teljesülése esetén is csak akkor tudnak ellátást
megállapítani, ha a kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmező kereső
tevékenységet nem végez és rendszeres pénzellátásban nem részesül.

Ha a kérelmező munkaviszonyban áll, a kérelem benyújtásának időpontjára
érdemes kérnie a munkaviszony szüneteltetését.

Pl. a táppénzes állomány is számít. Ha valaki táppénzben részesül és akkor
nyújtja be a kérelmet, elutasító határozatot fog kapni. Ilyenkor érdemes
megvárni, hogy a kérelmező a táppénzes időszakot kitöltse majd ezt követően
ismét kérelmezze a megváltozott munkaképességű személyek ellátását (ügyelve
arra, hogy munkaviszonya se legyen, vagy szüneteljen az ismételt kérelem
benyújtásának időpontjában).



Egy kis segítség…mi a kereső 

tevékenység?

Főszabály szerint minden olyan munkavégzés, amelyért díjazás jár:

• azaz alkalmazotti jogviszony, 

• közalkalmazotti jogviszony, 

• egyéni és társas vállalkozás



Mi számít biztosítási időnek? 

Biztosítotti jogviszony:

• Kereső tevékenység (ha valaki, dolgozott)

• Vagy táppénz, baleseti táppénz, terhességi-gyermekágyi segély,
csecsemőgondozási díj, örökbefogadói díj, gyermekgondozási díj,
álláskeresési támogatás

• Vagy gyermekek otthongondozási díja (GYOD), ápolási díj



Megváltozott munkaképességű személyek 

ellátása

Kormányablak tájékoztatója a Megváltozott munkaképességű 
személyek ellátásáról az alábbi linken található:

https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/82/NRSZH00001

https://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/82/NRSZH00001


Rokkantsági járadék

Annak a személynek megállapítható, aki

• a 18. életévét betöltötte ÉS

• a 25. életéve betöltése előtt keletkezett, és folyamatosan fennálló
egészségkárosodása legalább 70 százalékos mértékű, és

• nyugellátásban, baleseti nyugellátásban, megváltozott munkaképességű
személyek ellátásaiban nem részesül.

• A jogosultsági feltételek teljesülése esetén a rokkantsági járadék
megállapításának nem akadálya:

• ha a kérelmező fogyatékossági támogatásban részesül, vagy

• ha a kérelmező jogán családi pótlékot folyósítanak, vagy

• ha a kérelmező munkaviszonyban, egyéb munkavégzésre irányuló
jogviszonyban áll.



Rokkantsági járadék összege

A rokkantsági járadék fix összegű ellátás, melynek összege a
nyugdíjemelésről szóló kormányrendelet alapján emelkedik. Havi
összege 2022. január 1-jétől 44.785,- Ft.



Mit, hova kell benyújtani a Rokkantsági 

járadék igényléséhez?

Személyesen a kormányablaknál vagy postán vagy ügyfélkapun keresztül.

• „Rokkantsági járadék iránti igény” nyomtatvány (kérelmező tölti ki, írja alá)

• https://www.magyarorszag.hu/kapcsolodo_dokumentum/rokkantsagi_jaradek
_iranti_igeny//Rokkants%C3%A1gi%20j%C3%A1rad%C3%A9k%20ir%C3%A1nti
%20ig%C3%A9ny

• „Orvosi beutaló” (háziorvossal kell kitöltetni)

• A tartós betegséget/fogyatékosságot igazoló orvosi dokumentáció másolata
(zárójelentés, ambuláns lap, állapotösszegzés)

• Személyes okmányok másolata

• Ha a kérelmező gondnokság alatt áll, gondnok kirendelő határozat másolata

https://www.magyarorszag.hu/kapcsolodo_dokumentum/rokkantsagi_jaradek_iranti_igeny/Rokkants%C3%A1gi j%C3%A1rad%C3%A9k ir%C3%A1nti ig%C3%A9ny


Rokkantsági járadék

A Magyar Államkincstár tájékoztatója a rokkantsági járadékról:

https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/hu/%C3%BCgyint%C3%A9z%C3%

A9s/%C3%BCgyint%C3%A9z%C3%A9si-t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3k/109-

rokkants%C3%A1gi-j%C3%A1rad%C3%A9k/2324-a-rokkants%C3%A1gi-

j%C3%A1rad%C3%A9k.html

https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/hu/%C3%BCgyint%C3%A9z%C3%A9s/%C3%BCgyint%C3%A9z%C3%A9si-t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3k/109-rokkants%C3%A1gi-j%C3%A1rad%C3%A9k/2324-a-rokkants%C3%A1gi-j%C3%A1rad%C3%A9k.html

