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1. KOSZYTU ÁDÁM EMLÉKÉRE A LEUKÉMIÁS, DAGANATOS ÉS 
ZEMPLÉN FOGYATÉKOS GYEREMEKIÉRT ALAPÍTVÁNY 

1.1 Alapítványunk bemutatása 
Társadalmi szerepvállalásunk motivációja, hogy leukémiás és fogyatékkal élő gyermekek 
szülőiként, személyes érintettségünk miatt azonosulunk támogatottjaink nehézségeivel.  

Célunk a rákban megbetegedett, testi- és szellemi fogyatékkal élő gyermekek, fiatalok életbe 
történő beilleszkedésének segítése, támogatása, a társadalom „egészséges” tagjaival a 
segítségnyújtás, empátia, tolerancia fontosságának megismertetése. Alapítványunk 1995 évben 
került megalapításra, majd 2004 évtől a rákbeteg gyermekes családok megsegítésének vállalásával 
bővült a tevékenységköre. 

Rövidített név: KELL Alapítvány.  

Hatáskör 

Működési területünk, hatáskörünk kiterjed Magyarország valamennyi régiójára, és minden 
intézményi kezelésben részesülő gyermekre és fiatalra, függetlenül állampolgárságától. 
Nemzetközi hatáskörrel működünk, tevékenységünk közhasznú.  

1.2 Mit kell tudni az információs pontról? 
Célunk esélyegyenlőségi-információs és adománygyűjtő pont működtetése, személyes tájékoztatás 
megteremtésével. Biztosítva rendszeres napi elérhetőséget és mobil lehetőségként a kórházi 
osztályokra is ellátogatva. Időközi workshopok tartásával hasznos információkat juttatva az 
érdeklődőknek.  

Információs lehetőséget tudunk biztosítani,melyet az érintettek az ápolás helyszínén igénybe tudják 
venni költség ráfordítás nélkül: a szociális, egészségügyi, jogi, pszichológiai dietetikai, higiénés 
tájékoztatást és segítséget. Célunk, hogy megismerjék a szociális szolgáltatásoknak az 
igénybevételi lehetőségeit, elérhetőségeit, a szükséges igazolások, okmányok használatának 
módjait, segítséget nyújtsunk kérvények, beadványok megírásában, biztosítsuk a szükséges 
nyomtatványokat. 

Magas azok száma, akik számára élelmiszerek és ruhaneműk biztosítása is szükséges, ezért fontos 
az adományok gyűjtése is. Internetes oldalunkon keresztül a tájékoztatások elérhetővé tétele is 
fontos. Az általunk tervezett szolgáltatásokat minden igazoltan rászoruló számára biztosítani 
kívánjuk, hogy esélyegyenlőségük megteremtéséhez hozzájárulhassunk. 

Internetes tájékoztató rendszer kiépítésével ezek az információk minden érdeklődő számára 
elérhetőek lennének, így még több emberhez juttatható el a szükséges tájékoztatás. 

A tájékoztató kiadványunk célja 

Könnyen áttekinthető tájékoztatót kívántunk létrehozni, amely tartósan beteg és fogyatékkal élő 
gyermeket nevelő családok kalauza lehet. Főként az említett célcsoportok számára fontos 
információkat gyűjtöttük össze. A tájékoztató nem csupán a rákos gyermekek szülei részére nyújt 
hasznos tudnivalókat.  Megpróbáltunk minden érintett számára, legyen az gyermek vagy felnőtt a 
legfontosabb információkat összegyűjteni.  

A legfontosabb tudnivaló, hogy a gyermek betegségének diagnosztizálása után milyen lehetőségek 
állnak a szülők rendelkezésre. Ehhez szükséges néhány fogalom tisztázása, illetve megpróbáltunk 
sorrendet felállítani az ellátások igénybevételi lehetőségeiben. Azokkal a jogszabályi részekkel 
foglalkozunk főként, amelyek többletként megilletik a tartósan beteg vagy fogyatékkal élő 
gyermeket nevelő családokat. 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a törvények, jogszabályok folyamatosan változnak, jelen 
tájékoztató a 2015. március 01-től hatályos változások alapján került összeállításra. 
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Felhasznált irodalom 

Tájékoztatónk főként az Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda 
„Tájékoztató fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról 
2015” és „Tájékoztató a gyermekek után járó ellátásokról 2015” kiadványai, előző kiadványaink és 
a hatályos törvények és jogszabályok alapján készült. 

Az Országgyűlés a fogyatékossággal élő emberek hátrányainak enyhítésére, esélyegyenlőségük 
megalapozása, illetve a társadalom szemléletmódjának alakítása érdekében elfogadta a fogyatékos 
személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 2013. évi LXII. törvényt, mely a „ A 
fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról” szóló 1998. évi XXVI. 
törvény módosítása. 

1.3 Az esélyegyenlősítés célterületei  
Egészségügy  

A fogyatékos személy egészségügyi ellátása során figyelemmel kell lenni a fogyatékosságából 
adódó szükségleteire. A fogyatékos személy számára biztosítani kell – a fogyatékosságával 
összefüggésben – az állapota javításához, az állapotromlása megelőzéséhez szükséges rendszeres 
és hatékony egészségügyi ellátást. Az orvos – vagy az általa megbízott egyéb egészségügyi 
dolgozó – a kiskorú személy fogyatékosságának megállapításakor a szülőt vagy gyámot 
haladéktalanul tájékoztatja az igénybe vehető ellátásokról és fejlesztési lehetőségekről.  

Oktatás, képzés  

A fogyatékos személynek joga, hogy állapotának megfelelően és életkorától függően korai 
fejlesztésben és gondozásban, óvodai nevelésben, iskolai nevelésben és oktatásban, fejlesztő 
felkészítésben, szakképzésben, felnőttképzésben, továbbá felsőoktatásban vegyen részt a vonatkozó 
jogszabályokban meghatározottak szerint. Abban az esetben, ha az – az e célra létrehozott szakértői 
és rehabilitációs bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint – a fogyatékos személy 
képességeinek kibontakoztatása céljából előnyös, a fogyatékos személy az óvodai nevelésben és 
oktatásban a többi gyermekkel, tanulóval együtt – azonos óvodai csoportban, illetve iskolai 
osztályban - vesz részt. A kiskorú fogyatékos személyt megilleti az a jog, hogy fejlesztése 
késedelem nélkül megkezdődjön, amint fogyatékosságát megállapították. A fogyatékos személy 
óvodai nevelését, iskolai nevelését és oktatását ellátó óvodát és iskolát a szülő választja ki a 
szakértői és rehabilitációs bizottság véleménye alapján.  

Foglalkoztatás  

A fogyatékos személy lehetőség szerint integrált, ennek hiányában védett foglalkoztatásra jogosult. 
A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató akkreditált munkáltatókat és a 
szociális foglalkoztatást végző foglalkoztatókat a központi költségvetés – jogszabályban 
meghatározottak szerint – támogatásban részesíti.  

Lakóhely, önálló életvitel  

A fogyatékos személynek joga van a fogyatékosságának, személyes körülményeinek megfelelő – 
családi, lakóotthoni, intézményi – lakhatási forma megválasztásához.  

Kultúra, sport  

A fogyatékos személy számára lehetővé kell tenni a művelődési, kulturális, sport- és más közösségi 
célú létesítmények látogatását. A fogyatékos személy számára – sportolási lehetőségeinek 
megteremtéséhez – a sportolási célú, szabadidős intézmények használatát hozzáférhetővé kell 
tenni. A fogyatékos személyek szabadidő- és tömegsportját a Magyar Olimpiai Bizottság 
támogatja, a fogyatékos személyek verseny- és élsportjának támogatása a központi költségvetésből 
történik. 
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Rehabilitáció  

A Kormány által létrehozott szervezet a fogyatékos személyek rehabilitációjának megvalósulása 
érdekében az alábbi szolgáltatásokat nyújtja: 

• a fogyatékos személy meglévő, illetve fejleszthető képességeinek megfelelő 
programtervezetek kidolgozásához olyan szempontrendszer kiadása, amely magában 
foglalja a rehabilitációs folyamat során elért képességfejlődés rendszeres felmérését, és 
lehetővé teszi a rehabilitációs program szükség szerinti módosítását, továbbfejlesztését;  

• a rehabilitációs programban megjelölt szolgáltatásokhoz, ellátásokhoz való hozzáférés 
megszervezése;  

• a rehabilitáció folyamatában közreműködő szervezetekkel, személyekkel való 
együttműködés, a rehabilitációs tevékenységük figyelemmel kísérése;  

• a segédeszköz, valamint a segédeszköz-ellátás fejlesztés irányainak kidolgozása;  

• a segítő szolgálatok, illetve azok hálózatának kialakításánál figyelembe veendő 
szempontok kidolgozása; 

• a rehabilitációs folyamatban összegyűjtött tapasztalatok alapján szakmai módszertani 
ajánlások kidolgozása;  

• a szolgáltatást nyújtó szervezetekkel és az általuk nyújtott rehabilitációs szolgáltatásokkal 
kapcsolatos adatok, információk gyűjtése a fogyatékos személyek, családtagjaik, segítőik 
tájékoztatása érdekében.  

 

1.4 Felsőoktatás 
A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 147. § 8. pontja alapján fogyatékossággal élő 
hallgató, jelentkező): az a hallgató, jelentkező, aki testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, autista, 
megismerés és viselkedésfejlődési rendellenességű.  

A fogyatékosság igazolása  

A fogyatékosság megállapításának és igazolásának rendjét a Ftv. 44. § (3) bekezdése 
felhatalmazása alapján a 79/2006. (IV. 5.) Kormányrendelet határozza meg, melynek 19. § (1) 
bekezdése kimondja: A fogyatékossággal élő hallgató fogyatékosságának típusát és mértékét, 
annak végleges vagy időszakos voltát szakvéleménnyel igazolja.  

19. § (1) bekezdésben meghatározott szakvélemény kiadására a) amennyiben a jelentkező 
fogyatékossága már a közoktatási tanulmányai során is fennállt, és erre tekintettel a tanulmányai és 
az érettségi vizsga során kedvezményben részesült, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvényben meghatározott bizottság jogosult. (A közoktatási törvény a fogyatékos helyett a sajátos 
nevelési igény kifejezést alkalmazza, de a Kt. 121.§ (1) bekezdés 29. pontja és (9) bekezdése, 
valamint a felsőoktatási tv. 147. § 8. pontja alapján a két fogalom alá tartozó kör azonos. A sajátos 
nevelési igény megállapítására a Kt. 35.§ (3) bekezdésében a szakértői bizottságokat jogosítja fel.)  

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
79/2006. (IV.5.) Kormányrendelet 19. § (2) bekezdés b.) pontjában kapott felhatalmazás alapján – 
a közoktatási tanulmányokat követően – a felsőoktatási tanulmányok folytatását tartósan és 
súlyosan akadályozó fogyatékosságot az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet 
(ORSZI) szakvéleménnyel igazolja. A szakvélemény kiállítására csak annak a felsőfokú 
tanulmányokat folytató hallgatónak az esetében kerülhet sor, akinek a fogyatékosságát a 
közoktatási tanulmányai ideje alatt nem állapították meg, és így az érettségi vizsgán 
kedvezményben nem részesült. Amennyiben a hallgató diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia 
fogyatékosságot igazoló szakvéleményt kérelmez, abban az esetben országos szinten az ORSZI 
Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága jogosult a szakvélemény kiállítására.  

A fogyatékossággal élő jelentkező minden jelentkezési helyén 50 többletpontra jogosult. 
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2. A TARTÓS BETEGSÉGRE, ILLETŐLEG SÚLYOS FOGYATÉKOSSÁGRA 
TEKINTETTEL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK 

2.1 Magasabb összegű családi pótlék 

Tartósan beteg, súlyosan fogyatékos személy meghatározása 

„Az a tizennyolc évesnél fiatalabb gyermek, aki külön jogszabályban meghatározott betegsége, 
illetve fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul. A külön 
jogszabály a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról 
szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet. A 18. év alatti gyermek betegségét  ezen rendelet 
melléklete szerinti „Igazolás tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekről" elnevezésű 
nyomtatványon kell igazolni. Az igazolást a gyermekklinika, gyermek szakkórház, kórházi 
gyermekosztály, szakambulancia, szakrendelő vagy szakgondozó intézmény szakorvosa állítja ki 
két példányban. Az a tizennyolc évesnél idősebb személy, aki tizennyolcadik életévének betöltése 
előtt munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette, illetve legalább 50 %-os mértékű 
egészségkárosodást szenvedett, és ez az állapot egy éve tart, vagy előreláthatólag legalább egy évig 
fennáll. Ezen feltételek fennállását első fokon a kormányhivatal rehabilitációs szakigazgatási 
szerve, másodfokon a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSzH) vizsgálja és igazolja, 
amelyről szakhatósági állásfoglalást ad ki.”  

Magasabb összegű családi pótlék összege:  

• Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család: 23.300,- Ft. 

• Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő egyedülálló: 25.900,- Ft. 

• 18. életévét betöltött tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos személy: 20.300,- Ft. 

A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek esetében a magasabb összegű családi pótlék 
iránti kérelemhez csatolni kell a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és 
fogyatékosságokról szóló igazolást.  

Ha a gyermek a nem magasabb összegű családi pótlék folyósításának ideje alatt válik tartósan 
beteggé, illetve súlyosan fogyatékossá és ennek tényét az igazolás benyújtásával a családi pótlékot 
folyósító hatóságnak bejelentik, a családi pótlék magasabb összegben történő megállapítására új 
kérelmet nem kell benyújtani. 

A tartós betegség vagy fogyatékosság fennállásáról, illetve annak hiányáról szóló igazolást 
gyermekklinika, gyermek-szakkórház, kórházi gyermekosztály, szakambulancia, szakrendelés vagy 
szakgondozó intézmény szakorvosa adja ki.  A gyermek kezelése során az alapellátás illetékes 
orvosa –házi gyermekorvos– illetve a gyermeket ellátó szakorvos hívja fel a szülő figyelmét a 
magasabb összegű családi pótlék igénylésének lehetőségére. Az igazolás kiállítására jogosult 
szakorvosokat foglalkoztató szolgáltatók listáját az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 
Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatala (OTH) a honlapján (www.antsz.hu) tájékoztatás 
céljából közzéteszi. 

Igazolás tartalmazza: 

• első vizsgálat esetén annak megállapítását, hogy a gyermek a magasabb összegű családi 
pótlékra jogosító betegségben szenved-e, 

• felülvizsgálat esetén, hogy a továbbiakban is jogosult-e, vagy nem tarthat igényt a 
magasabb mértékű ellátásra, 

• legközelebbi felülvizsgálat időpontját – legkésőbbi időpont 5 év – illetőleg az állapot 
véglegességének tényét. 

Az ellátás a kérelem benyújtásának időpontjától jár, feltéve, hogy a benyújtás időpontjában a 
jogosultsági feltételek fennállnak. Az ellátást a kérelem késedelmes benyújtása esetén, 
visszamenőleg legfeljebb két hónapra, a kérelem benyújtásának napját megelőző második hónap 
első napjától kell megállapítani, ha a jogosultsági feltételek ettől az időponttól kezdve fennállnak. 

http://www.allamkincstar.gov.hu/ape/letoltesek/10761
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Köznevelési intézményben tanulmányait folytató 18 év feletti gyermek 

A köznevelési intézményben a tizennyolcadik életévének betöltését követően tanulmányokat 
folytató (középiskolás) azon személyre tekintettel, aki után a tizennyolcadik életéve betöltéséig 
magasabb összegű családi pótlékot – iskoláztatási támogatást – folyósítottak, az iskoláztatási 
támogatást továbbra is a korábban folyósított összegnek megfelelő összegben kell folyósítani.  

Köznevelési intézményben tanulmányokat nem folytató 18 év feletti gyermek 

18. életévét betöltött tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos személy akkor jogosult a 
magasabb összegű családi pótlékra, ha az Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal elsőfokú 
szakértői bizottságának szakhatósági állásfoglalása vagy 2009. október 1-jét megelőzően kiadott – 
külön jogszabályban foglaltak szerint szakhatósági állásfoglalásnak minősülő – szakvéleménye 
szerint 18. életévének betöltése előtt munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, illetve 
legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett. Esetében a magasabb összegű családi 
pótlékot, azaz a nevelési ellátást az iskoláztatási támogatásra való jogosultságának megszűnését 
követően állapítják meg. 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 a külön jogszabályban előírtak szerint igazolták. 

Jogorvoslati lehetőségek 18 év alatti gyermek esetében 

Az igénylő az igazolás kiállítását követő 15 napon belül kezdeményezheti a szakvélemény 
felülvizsgálatát az Országos Tisztiorvosi Hivatal,1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. Az OTH a 
kezdeményezéstől számított 8 napon belül felkéri a szakmailag illetékes szakfelügyelő főorvost a 
szakvélemény felülvizsgálatára. 

A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekre tekintettel megállapítható egyéb 
ellátások: 

• közgyógyellátás 

• ingyenes tankönyvellátás 

• gyermekétkeztetés esetén 50%-os mértékű térítési díj-kedvezmény 

• gyermekgondozási segély 10 éves korig  

• ápolási díj, ha önmaga ellátására képtelen, s állandó felügyeletre, gondozásra szorul 

• utazási kedvezmény, utazási költségtérítés. 

 

2.2 Magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségek és 
fogyatékosságok 

A) 1. Anyagcsere- és endokrinbetegségek 

• Phenylketonuria és egyéb enzimbetegségek.  

• Cukorbetegség (diabetes mellitus). 

• Egyéb súlyos endokrin- és anyagcsere betegségek. 

A) 2. Anyagcsere és gasztroenterológiai betegségek 

• Coeliákia. 

• Dermatitis herpetiformis Duhring, lineáris IgA dermatózis. 

• Mucoviscidosis. 

• Krónikus gyulladásos bélbetegségek (M. Crohn, colitis ulcerosa). 
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• Gastroesophagealis reflux betegség, amely intraoesophagealis pH-méréssel és endoscopos 
vizsgálattal egyaránt igazolt, valamint 6 hónapnál hosszabb gyógyszeres kezelést igényel. 

• Egyéb súlyos gasztroenterológiai betegségek (pl. terheléssel igazolt táplálékfehérje-
allergia, mely 2 éves kor felett is fennáll). 

B) Kardiológiai betegségek 

• Veleszületett szívhibák közül: 

a. a műtét előtti esetek, ha a keringési elégtelenség csak gyógyszeres kezeléssel küzdhető le, 

b. az extracorporalis szívműtétet indokló esetek, a műtét után egy évig, 

c. a maradványtünetekkel járó, gyógyszeres vagy egyéb kezelésre szoruló műtét utáni esetek, 

d. a cyanosissal járó kórképek, 

e. a műtétet igénylő, balszívfél obstructioval járó kórképek (műtét előtt, valamint műtét után 
legalább egy évig), 

f. a maradványtünetekkel járó, intervenciós kardiológiai beavatkozást igénylő esetek. 

• Tartós gyógyszeres kezelést igénylő ritmuszavar. 

• Gyulladásos szívbetegségek (carditis, endocarditis, többszörösen kiújuló pericarditis). 

• Cardiomyopathiák. 

• Szívtranszplantációra váró, illetve azon átesett szívbeteg gyermekek. 

• Kombinált gyógyszeres kezelést igénylő hypertonia. 

C) Vesebetegségek 

• Kétoldali vese dysplasiák, hypoplasiák. 

• Nephrosis-szindroma (a kezelés befejezése után 3 évig). 

• Chronikus pyelonephritis. 

• Recidiváló pyelonephritisek húgyúti rendellenességek talaján (amennyiben műtéti 
korrekció nem lehetséges), illetve vesico-ureteralis refluxszal járó esetekben. 

• Progresszív glomerulonephritis. 

• Renovascularis (malignus) hypertoniák. 

• Idült veseelégtelenség. 

• Tartós gyógyszeres kezelést igénylő tubulopathiak. 

• Egyéb krónikus, műtétet igénylő obstruktív uropathiak. 

• Vesetranszplantációra váró, illetve azon átesett vesebeteg gyermekek. 

D) Immunpathológiai kórképek 

• Rheumatoid arthritis. 

• Systemás lupus erythematodes. 

• Egyéb súlyos autoimmun kórképek. 

Primer immunhiányos betegségek (Átmeneti IgG hiány esetén nem indokolt a 
jogosultság!). 

• AIDS (szerzett immunhiányos betegség) laboratóriumilag igazolt, a Szent László Kórház 
Gyermek Immunológiai Ambulancia által is gondozott esetek. 
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• Splenectomia utáni állapot. 

E) Haematológiai kórképek 

• A vérzés, alvadás, valamint a vérsejtek képzésének és pusztulásának súlyos, krónikus 
zavarai. 

• Csontvelőátültetés. 

• Restitutio ad integrum gyógyulás esetén a gyógyszeres kezelés befejezésétől számított 5 
évig, egyéb esetekben 18 éves korig. 

F) Rosszindulatú daganatok, illetve leukémiák 

• Rosszindulatú betegség esetén a kezelés időtartamára, és az azt követő 5 évig.  

• Tartós szövődmény vagy károsodás esetén 18 éves korig. 

G) Pulmonológiai kórképek 

• A gyermekkori aszthma bronchiale krónikus formái, ha a beteg preventív, folyamatos 
gyulladáscsökkentő terápiára és/vagy rendszeres szakgondozásra szorul. 

• Krónikus, tartósan jelentős mértékű, csökkent légzésfunkcióval járó obstruktív és/vagy 
restriktív pulmonológiai elváltozások, továbbá hörgőtükrözéssel, és/vagy képalkotó 
eljárásokkal igazolt, a légzőrendszer funkcióját befolyásoló légúti fejlődési 
rendellenességek, anatómiai eltérések, immotilis cilia szindroma. 

• Hét éven aluliaknál súlyos, ismételt obstruktív légzészavarral járó kórképek, melyek 
gyakori kórházi kezelést igényelnek és a recidivák veszélye miatt a gyermek közösségbe 
nem adható. 

H) Neurológiai betegségek 

• Gyermekközösségben elhelyezhető, de gyakori epilepsziás rohamok, magatartási zavar 
miatt gyakran hosszabb otthoni megfigyelést, pihenést igénylő epilepsziás betegek, akik 
felügyelete, ápolása miatt a családtagok kénytelenek a munkájuktól távol maradni.  

• Gyógyszerrel részben beállítható epilepsziások, akiknek havonta átlagosan legalább egy 
rohamuk van. 

• Progresszív degeneratív (neurometabolikus) folyamatok. 

• Incontinenciát okozó meningo-myelocele. 

• A központi és perifériás ideg- és izomrendszer recidiváló, súlyos betegségei, melyek 
maradványtünetekkel gyógyulnak, illetve csak remissioba kerülnek (pl. Sclerosis 
multiplex, polyneuritis, polymyositis). 

• Trauma, sérülés következtében elvesztett beszédképesség: aphasia, dysphasia. 

I) Bőrgyógyászati betegségek 

• Psoriasis vulgarisból, atopiás dermatitisből, ichtyosisból vagy más dermatozisból kialakuló 
erythroderma, epidermolytikus hyperkeratosis. 

• Langerhans sejtes histiocytosis. Xeroderma pigmentosum. 

• Epidermolysis bullosa simplex (kiterjedt forma) és dystrophica. 

• Súlyos kiterjedt bőrgyógyászati kórképek (1 éven túl gyógyulók vagy csak remissioba 
hozhatók) a betegek naponta többszöri kenőcsös kezelést, kötözést igényelnek. 

J) Egyéb krónikus betegségek, illetve fejlődési rendellenességek 

• A végleges (esetleg műtéti) megoldásig, amelyek gyógyulása egy éven belül nem várható, 
illetve mindaddig, amíg a gyermek gondozása különös terhet okoz. 
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K) Érzékszervi fogyatékosságok 

• Vakok és gyengénlátók: Akiknek látóélességét távolra mindkét oldalon 0,3-nál 
rosszabbnak minősítette a szemészeti vizsgálat, illetve akiknél központi idegrendszeri 
károsodás talaján centrális látászavar alakult ki és az illető aliglátó. 

• Siketek és nagyothallók: Akiknek hallásküszöb értéke mindkét oldalon, a 
beszédfrekvenciákon 40 dB felett van és ezt audiológiai állomás igazolta. 

L) Mozgásszervi fogyatékosságok 
• Egy végtag vagy egy jelentős szegmentjének hiánya. Veleszületett vagy szerzett 

végtaganomáliák, ha tartós funkciózavarral járnak. 

• A központi idegrendszer sérüléseire visszavezethető súlyos mozgászavarok, bénulások. 

• A gerincoszlop és a mellkas deformitása, amely erősen károsítja a támasztó és mozgató 
funkciókat vagy légzési, illetve keringési zavart okoz, amely miatt a betegség különleges 
gyógykezelést igényel, ha műtét (műtét után 1 évig) vagy éjjel-nappal fűző viselése 
szükséges (a viselés ideje alatt). 

• Achondroplasia. 

• Aki a mozgásszervi fogyatékossága következtében korának megfelelő önálló életvitelre 
képtelen, szükséges helyzetváltoztatásaihoz segítségre van szüksége, állandó terápiára és 
orvosi gondozásra szorul, ellátása a szülő részéről fokozott gondozást igényel. 

M) Értelmi fogyatékosság 

• A súlyos halmozottan fogyatékosok (BNO kód F73). 

• Középsúlyos fokban fogyatékosok (BNO kód F71-F72). 

• Akiknek IQ pontja 20-49 között határozható meg, olyan teszttel, amelynek átlaga 100-nál 
van, és standard deviációja 15. 

N) Pervazív fejlődési zavarok 

• Autizmus 

• Mutizmus 

O) Pszichiátriai betegségek 

• Elmebetegség és súlyos magatartási zavar, melynek okán a gyermek közösséget, nevelési 
és oktatási intézményt - ide nem értve a speciális közösség, illetve nevelési és oktatási 
intézmény esetét - önmaga és a közösség veszélyeztetése miatt nem látogathat. 

P) Többszörös és összetett betegségek 

• Többszörös és összetett betegségek, melyek együttesen felelnek meg a rendeletben 
meghatározott feltételeknek. 

Q) Neonatológiai utóképek 

• 1500 gramm születési súly alatt 3 éves korig különös betegség nélkül. 

• A központi vagy perifériás idegrendszer perinatálisan, illetve újszülöttkorban elszenvedett 
súlyos, maradványtünetekkel gyógyult károsodásai. 

• Bronchopulmonális dysplasia. 

BNO kódok listája: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300005.ESC 

2015. április 1-jével a családtámogatási és lakáscélú állami támogatásokkal összefüggő feladatok  a 
fővárosi és megyei kormányhivatalok hatáskörébe kerülnek. 

[A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény; 3/2013. (I. 7.) EMMI] 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300005.ESC


12 

 

2.3 Fogyatékossági támogatás 

A fogyatékossági támogatás a súlyosan fogyatékos személy részére járó pénzbeli juttatás. Nem 
jogosult, aki a vakok személyi járadékában részesül, magasabb összegű családi pótlékban részesül, 
vagy utána magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak. A fogyatékossági támogatás iránti 
kérelem legkorábban, abban a hónapban nyújtható be, amelyben a kérelmező a tizennyolcadik 
életévét betölti. A fogyatékossági támogatás iránti kérelmet a Magyar Államkincstár által 
rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus űrlapon kell előterjeszteni a Magyar 
Államkincstár kérelmező lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes igazgatóságánál vagy a 
kormányablaknál. Megjegyzés: 18 év feletti súlyosan fogyatékos személy esetében lehet választani 
a magasabb összegű családi pótlék vagy fogyatékossági támogatás között, érdemes megnézni, hogy 
melyikkel járó egyéb juttatások jelentenek nagyobb segítséget a család, illetve a beteg számára. 

Jogosult 18. életévét betöltött súlyosan fogyatékos személyek: 

• látási fogyatékos, 

• hallási fogyatékos, 

• értelmi fogyatékos, 

• személyiség egészét érintő fejlődés átható zavara miatt, az 

• személyiség egészét érintő fejlődés átható zavara miatt, az autonómia-tesztek alapján 
súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető, 

• mozgásszervi fogyatékos, vagy 

• halmozottan fogyatékos 

• és állapota tartósan vagy véglegesen fennáll, továbbá önálló életvitelre nem képes vagy 
mások állandó segítségére szorul, 

• állapota kromoszóma-rendellenesség miatt súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető, és 
állapota tartósan vagy véglegesen fennáll, továbbá önálló életvitelre nem képes vagy 
mások állandó segítségére szorul. 

Látási fogyatékos személy 

Akinek segédeszközzel vagy műtéti úton nem korrigálható módon látóképessége teljesen hiányzik, 
vagy alig látóként minimális látásmaradvánnyal rendelkezik és ezért kizárólag tapintó-halló 
életmód folytatására képes. A vakok személyi járadékában részesülő látási fogyatékos személy, 
vagy a magasabb összegű családi pótlékban részesülő személy fogyatékossági támogatásra csak 
akkor szerezhet jogosultságot, ha a vakok személyi járadékára való jogosultságáról lemond.  65%-
ban illeti meg, ha nem kéri az önkiszolgálási képesség vizsgálatát, 80%-ban akkor, ha 
önkiszolgálási képességének hiányát állapítják meg. 

Hallási fogyatékos személy 

Akinek hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére 
segédeszközzel sem képes, feltéve, hogy halláskárosodása mellett a hangzó beszéd érthető ejtése 
elmarad, vagy halláskárosodása 25. életévét megelőzően következett be.  

Értelmi fogyatékos személy  

Akinek értelmi akadályozottsága – genetikai, illetőleg magzati károsodás vagy szülési trauma 
következtében, továbbá tizennegyedik életévét megelőzően bekövetkező súlyos betegsége miatt – 
középsúlyos, vagy annál nagyobb mértékű. 

Autista személy 

Akinek állapota a személyiség egészét érintő fejlődés átható zavara miatt, az autonómia-tesztek 
alapján súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető. 
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Mozgásszervi fogyatékos személy 

Akinek – a mozgásrendszer károsodása, illetőleg funkciózavara miatt – helyváltoztatásához a külön 
jogszabályban meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerű használata szükséges (ideértve 
azt a mozgásszervi okból állandó jelleggel ágyhoz kötött személyt is, aki a segédeszköz 
használatára állapota vagy állapotrosszabbodása miatt nem képes), vagy mozgásszervi betegsége 
miatt állapota segédeszközzel eredményesen nem befolyásolható.  

Halmozottan fogyatékos személy 

Akinek a fenti súlyos fogyatékosságok közül legalább két fogyatékossága van, valamint akinek 
hallásvesztése olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére segédeszközzel 
sem képes, és látási, vagy értelmi, vagy mozgásszervi fogyatékos, és állapota tartósan vagy 
véglegesen fennáll, továbbá önálló életvitelre nem képes, vagy mások állandó segítségére szorul. 

Fogyatékossági támogatás összege 

Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének: 

• 65%-a (2015.-től: 20.327,-Ft): ha az igénylő látási, hallási, értelmi, vagy mozgásszervi 
fogyatékos, illetve autista, 

• 80%-a (2015-től.-től: 25.018,- Ft): ha az igénylő halmozottan fogyatékos személy, vagy ha 
az igénylő látási, értelmi, vagy mozgásszervi fogyatékos, vagy autista, feltéve, hogy az 
önkiszolgáló képessége teljesen hiányzik. 

A közlekedőképesség vizsgálatát nem kell elvégezni a fogyatékossági támogatásban 
részesülőknek, jogosultak gépkocsi szerzési támogatásra. 

A támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a kérelmező háziorvosa, bentlakásos szociális 
intézményben élő kérelmező esetén az intézmény orvosa által kiállított orvosi beutalót, valamint a 
fogyatékosságot igazoló orvosi dokumentációt. A fogyatékossági támogatás iránti kérelmet a 
Magyar Államkincstár által rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus űrlapon kell 
előterjeszteni a Magyar Államkincstár kérelmező lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes 
igazgatóságánál vagy a kormányablaknál. 

A megyei, fővárosi kormányhivatal rehabilitációs szakigazgatási szervének (RSZSZ) szakhatósági 
állásfoglalása alapján, amely tartalmazza az igénylő súlyos fogyatékosságának minősítését az 
Államkincstár állapítja meg. 

A fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló határozat alapján a kincstár hatósági 
igazolványt állít ki: 

• az utazási kedvezmény igénybevétele céljából, valamint 

• az adókedvezmény megállapításához, (melyet a munkaviszonyban állószemélyek tudnak 
érvényesíteni) 

[1998. évi XXVI. törvény 22-23/F. §, 29/A § (1); 141/2000. (VIII.9.) Kormányrendelet; 
348/2014. (XII. 29.) Kormányrendelet] 

 

2.4 Vakok személyi járadéka 
2001. június 30-ig a 18. életévét betöltött erősen látáscsökkent vagy vak személy részére a vakok 
személyi járadékát állapították meg. 2001. július 1-jétől a vakok személyi járadékát nem lehet 
megállapítani. A vakok személyi járadékában részesülő személy a járadék helyett állapotának 
vizsgálata nélkül kérheti a fogyatékossági támogatás megállapítását. A továbbfolyósított vakok 
személyi járadékának összege 2015-ben 16.846,- Ft. 

[1998. évi XXVI. törvény 29/A. § (2); 348/2014. (XII. 29.) Kormányrendelet] 
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2.5 Rokkantsági járadék 

Jogosultak köre 

18. életévét betöltött személy, ha 25. életévének betöltése előtt teljesen munkaképtelenné vált, 
illetve 80%-os vagy azt meghaladó mértékű egészségkárosodást szenvedett. A járadék 
megállapításához nem kell szolgálati idővel rendelkezni. Legkorábban a 18. életév betöltésekor, de 
még a 25. életév betöltése előtt kérvényezni a lakóhely szerinti nyugdíjfolyósító szervnél. Nem 
akadálya a rokkantsági járadék megállapításának, ha az igénylő fogyatékossági támogatásban 
részesül, illetve, ha az igénylő után családi pótlékot folyósítanak, továbbá az sem, ha a kérelmező 
munkaviszonyban, egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll. Nem állapítható 
meg rokkantsági járadék annak, aki térítés nélkül van intézményben elhelyezve.  

[83/1987. (XII. 27.) MT rendelet 1. § (1)] 

Az igénybejelentést megelőző 6. hónap első napjától, legkorábban azonban annak a hónapnak az 
első napjától lehet megállapítani, amelyben az igénylő a 18. életévét betöltötte. 
A rokkantsági járadék megállapításának nem feltétele, hogy az igénylő szolgálati időt szerezzen. 

A rokkantsági járadék összege meghatározott (fix összegű), amely a nyugdíjszerű szociális 
ellátások emeléséről szóló jogszabályban rögzítettek szerint emelkedik. Összege 2015-ben: 
33.930,-Ft. 

Megszűnik abban az esetben, ha:  

• a jogosult részére nyugellátást, állapítanak meg, vagy 

• a járadékos egészségkárosodása a 80 százalékot már nem éri el, vagy 

• a jogosultat térítés nélkül intézetben helyezik el. 

A rokkantsági járadék megállapítására irányuló igényt az igénylő vagy 
meghatalmazottja vagy törvényes képviselője terjesztheti elő a jogosult lakóhelye szerint illetékes 
nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél. Az igény elektronikus úton is előterjeszthető.  

Az igény az erre a célra rendszeresített K04 számú formanyomtatvány, kitöltésével 
érvényesíthető, amelyekhez mellékelni kell: 

• az egészségi állapotára, gyógykezelésére, rehabilitációjára vonatkozó összefoglaló adatokat 
tartalmazó, a házi orvostól, kezelőorvostól beszerezhető véleményt, 

• az egészségügyi ellátásról szóló zárójelentésekett, ha korábban ilyen ellátásokban részesült, 

• továbbá közölni kell az igénylő azonosításához szükséges adatokat, a társadalombiztosítási 
azonosító jelét, és gondnokolt esetében mellékelni kell a gondnokrendelésről szóló 
határozatot. 

A rokkantsági járadékot a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv határozata alapján az Országos 
Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatósága folyósítja.A rokkantsági járadékos 
jogosult a nyugdíjasok részére biztosított utazási kedvezményre. 

[1997. évi LXXXI. törvény végrehajtására kiadott 168/1997. (X. 6.) Kormányrendelet; 
348/2014. (XII. 29.) Kormányrendelet] 

 

 

 

 

 

 

http://www.onyf.hu/hu/dokumentumok/jogszabalyok/20-nyugd%C3%ADj/37-168-1997-x-6-korm-rendelet-a-t%C3%A1rsadalombiztos%C3%ADt%C3%A1si-nyugell%C3%A1t%C3%A1sr%C3%B3l-sz%C3%B3l%C3%B3-1997-%C3%A9vi-lxxxi-t%C3%B6rv%C3%A9ny-v%C3%A9grehajt%C3%A1s%C3%A1r%C3%B3l.html?task=weblink.go
http://www.onyf.hu/hu/dokumentumok/jogszabalyok/23-emel%C3%A9sek/2078-348-2014-xii-29-korm-rendelet-a-nyugell%C3%A1t%C3%A1sok-%C3%A9s-egyes-m%C3%A1s-ell%C3%A1t%C3%A1sok-2015-janu%C3%A1r-havi-emel%C3%A9s%C3%A9r%C5%91l.html?task=weblink.go
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3. BIZTOSÍTÁSI JOGVISZONYHOZ KÖTÖTT ELLÁTÁSOK 

Az egyik szülőnek, aki általában az édesanya többféle lehetőség áll rendelkezésre, de vannak olyan 
ellátások, amelyre mindkét szülő jogosult. Ha már dolgozik, akkor igényelheti a gyermekápolási 
táppénzt, a későbbiekben saját jogú táppénzt, összesen és maximum egy év időtartamig, majd 
annak lejárta után GYES-t a gyermek 10 éves koráig, illetve ápolási díjat 10 évesnél idősebb 
gyermek esetében.  Fontos tudni, hogy egy gyermekre csak egy féle pénzbeli ellátást lehet igénybe 
venni, kivéve, ha GYES vagy GYET mellett munkát vállalt a szülő, így keresőképtelenségére 
tekintettel táppénzre vagy baleseti táppénzre jogosult.  

3.1 Gyermekápolási táppénz igénybevétele 

Gyermekápolási táppénzre jogosult a szülő: 

• 1 évesnél fiatalabb gyermek ápolása esetén a gyermek egy éves koráig; 

• 1-3 év közötti beteg gyermek esetén évenként és gyermekenként 84 naptári napig; 

• 3-6 év között évenként és gyermekenként 42 (egyedülállónak 84) naptári napon át; 

• 6-12 év közötti gyermek esetén évenként és gyermekenként 14 (egyedülállónak 28) naptári 
napon át. 

[1997. évi LXXXIII. törvény] 

3.2 Táppénz 

Táppénzre jogosult az, aki a biztosítás fennállása alatt keresőképtelenné válik és a 
járuléktörvényben meghatározott mértékű pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett.  

Keresőképtelen fogalma 

• Az anya, ha kórházi ápolás alatt álló egyévesnél fiatalabb gyermekét szoptatja. 

• A szülő, aki tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermekét ápolja és a gyermeket a saját 
háztartásában neveli, vagy kórházban mellette tartózkodik. 

A keresőképtelenség a vizsgálatra jelentkezés időpontjától eltérően, legfeljebb 5 napra 
visszamenőleg is igazolható. 

Méltányosságból adható táppénz 

• a szülő, aki 12 éves, vagy annál idősebb, de 18 évesnél fiatalabb beteg gyermekét otthon 
ápolja, vagy 

• a szülő, aki a 12 éves, vagy annál idősebb, de 18 évesnél fiatalabb gyermeke kórházi 
kezelése időtartamára abban az esetben, ha a szülő a gyermeke mellett tartózkodik a 
fekvőbeteg ellátást nyújtó intézményben. 

Táppénz időtartama 

Táppénz a keresőképtelenség tartamára jár, legfeljebb azonban a biztosítási jogviszony 
fennállásának időtartama alatt egy éven át. Az, aki keresőképtelenségét közvetlenül megelőző 1 
évnél rövidebb ideig volt folyamatosan biztosított, táppénzt csak a folyamatos biztosításának 
megfelelő időn át kaphat.  

Táppénz összege 

A táppénz összege folyamatos, legalább kétévi biztosítási idő esetében a figyelembe vehető 
jövedelem naptári napi átlagának 60 százaléka. Ennél rövidebb biztosítási idő esetében vagy a 
fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás tartama alatt 50 százaléka, azzal, hogy a táppénz egy napra járó 
összege nem haladhatja meg a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér (2015-ben 105.000,- 
Ft) 200 százalékának harmincad részét (7.000,- Ft). 
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3.3 Gyermek után járó szabadság, azaz gyermekgondozási segély (GYES) 

A munkáltató fizetés nélküli szabadságot köteles biztosítani a szülőknek: 

• A gyermek 10. életéve betöltéséig a gyermekgondozási segély folyósításának időtartama 
alatt, feltéve, hogy a munkavállaló a gyermeket otthonában gondozza. 

• A munkavállalónak hozzátartozója tartós – előreláthatólag harminc napot meghaladó – 
személyes ápolása céljából, az ápolás idejére, de legfeljebb két évre fizetés nélküli 
szabadság jár (a gyermek 12. életéve betöltéséig, a gyermek betegsége esetén az otthoni 
ápolás érdekében). 

[1998. évi LXXXIV. törvény 20-22. §, 25-28. §, 34-44. §; 1998. évi LXXXIV. törvény 
végrehajtásáról rendelkező 223/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet] 

Jogosultak köre 

Ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, 10. életévének betöltéséig állapítják meg 
a gyermekgondozási segélyt. Amennyiben a tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermekre 
tekintettel családi pótlék iránti kérelmet még nem nyújtottak be, a tartós betegség, illetve súlyos 
fogyatékosság tényéről szóló, a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és 
fogyatékosságokról szóló jogszabály szerinti igazolást a gyermekgondozási segély iránti 
kérelemhez csatolni kell. Ha a gyermek a gyermekgondozási segély folyósításának ideje alatt válik 
tartósan beteggé, illetve súlyosan fogyatékossá és ennek tényét az igazolás benyújtásával az ellátást 
folyósító hatóságnál bejelentik, a családi pótlék magasabb összegben történő megállapítása, illetve 
a gyermekgondozási segélyre való jogosultság időtartamának megváltoztatása iránt új kérelmet 
nem kell benyújtani. Nagyszülő is jogosult a GYES-re, ha a gyermek az első életévét betöltötte, 
továbbá gondozása, nevelése a szülő háztartásában történik, valamint a szülők a GYES-ről 
lemondanak, és egyetértenek abban, hogy az ellátást a nagyszülő vegye igénybe feltéve, hogy mind 
ő maga, mind a szülő megfelel a jogosultsági feltételeknek 

Ha a szülő a gyermek után gyermekápolási táppénzt vesz igénybe, a nagyszülő a 
gyermekgondozási segélyre ez esetben is jogosult. A nagyszülő abban az esetben is jogosult a 
gyermekgondozási segélyre, ha a szülő napi 8 órában folytat kereső tevékenységet. 

2012. július 27. napjától a rehabilitációs ellátásban részesülő személyek is kérhetik a 
gyermekgondozási segély megállapítását. 

 

3.4 Gyermekgondozási segély méltányossági alapon történő engedélyezése 
A Kincstár vezetője – méltányossági jogkörben eljárva – gyermekgondozási segélyre való 
jogosultságot állapíthat meg a gyermeket nevelő személynek a gyermek általános iskolai 
tanulmányainak megkezdéséig, legfeljebb azonban a gyermek 8. életévének betöltéséig, ha a 
gyermek betegsége miatt a gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben nem 
gondozható.  

Szükséges dokumentumok 

A fekvőbeteg-gyógyintézet gyermekgyógyász, vagy gyermekpszichiáter szakorvosának igazolását 
arról, hogy a gyermek a gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben nem gondozható, 
nevelhető. A kérelmet formanyomtatványon az igénylő lakóhelye, tartózkodási helye szerinti 
Kincstárhoz kell benyújtani. 

Gyermekgondozási segély melletti munkavégzés 

A tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek egyéves kora után időkorlátozás nélkül 
folytathat a szülő munkavégzést.  

A kiskorú szülő gyermekének gyermekgondozási segélyben részesülő gyámja időkorlátozás nélkül 
folytathat kereső tevékenységet.  A gyermekgondozási segélyben részesülő nagyszülő kereső 
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tevékenységet a gyermek hároméves kora után, heti harminc órát meg nem haladó időtartamban 
folytathat, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés az otthonában történik. 

A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben történő elhelyezés 

A gyermekgondozási segélyre való jogosultságot nem érinti, ha a gyermeket napközbeni ellátást 
biztosító intézményben helyezik el, feltéve, hogy a gyermekgondozási segélyre jogosult 
közoktatási intézményben a nappali oktatás munkarendje szerint tanul, illetőleg felsőoktatási 
intézmény nappali tagozatos hallgatója. 

Ha a GYES-t a szülő részére folyósítják, a gyermeket egy éves kora előtt nem lehet elhelyezni az 
intézményben. A gyermek egy éves kora után azonban időbeli korlátozás nélkül elhelyezhető. 

Ha a GYES-t a gyám részére folyósítják, a gyermeket egy éves kora előtt is elhelyezheti az 
intézményben. 

Ha a GYES-t a nagyszülő részére folyósítják, a gyermeket három éves kora előtt nem helyezhető el 
az intézményben. A gyermek három éves kora után időbeli korlátozás nélkül helyezhető el az 
intézményben. 

Ha a gyermeket a fentiektől eltérően napközbeni ellátást biztosító intézményben helyezik el, az 
ellátás folyósítása szünetel. 

A kérelem személyesen vagy postai úton benyújtható: 

• a Magyar Államkincstár ügyfélszolgálatánál, 

• az integrált ügyfélszolgálatnál (kormányablak), vagy 

• a kérelmező munkahelyén működő társadalombiztosítási kifizetőhelyen. 

Az ellátások folyósítása:  

• az igénylő lakóhelye szerint illetékes Kincstár; 

• családtámogatási kifizetőhely.  

 

3.5 A gyermek után járó pótszabadság 

A gyermek születésének évétől, annak az évnek a végéig, mindkét szülőt megilleti, amikor a 
gyermek a 16. életévét betölti, a következők szerint: 

• egy gyermek után 2 nap, 

• két gyermek után 4 nap, 

• kettőnél több gyermek után összesen 7 nap pótszabadság illeti meg a szülőt. 

2013. január 1-jétől a fenti pótszabadság fogyatékos gyermekenként két munkanappal nő, ha a 
munkavállaló gyermeke fogyatékos, mindkét szülőt megilleti. 

[1992. évi XXII. törvény; 2011. évi CCXI. törvény] 

 

3.6 Családi kedvezmény 

A családi pótlékra saját jogán jogosult, valamint a rokkantsági járadékban részesülő személy saját 
maga jogosult a kedvezmény érvényesítésére vagy a vele közös háztartásban élő magánszemélyek 
közül egy – a döntésük szerinti – minősül jogosultnak. 

Családi kedvezmény mértéke 

A korábbi évek gyakorlatától eltérően a családi kedvezmény nem a fizetendő adó összegét, hanem 
az adóelőleg megállapítását megelőzően, a magánszemély összevont adóalapját csökkenti. Az 
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összevont adóalap a nem önálló tevékenységből – pl. munkaviszonyból –, az önálló tevékenységből 
– pl. megbízási jogviszonyból – származó jövedelmek, valamint az Szja törvény szerinti, egyéb 
jövedelmek adóalap-kiegészítéssel növelt összege, azaz az említett jövedelmek összegének 1,27-
szerese. 

A családi kedvezmény – az eltartottak lélekszámától függően – kedvezményezett eltartottanként 
és jogosultsági hónaponként: 

• egy és kettő eltartott esetén 62.500,- forint, 

• három és minden további eltartott esetén 206.250,- forint levonást jelent az adóalapból. 

A kedvezmény érvényesítésével egy-két gyermek esetén gyermekenként 10.000,- forinttal, három 
vagy több gyermek esetén gyermekenként 33.000,- forinttal csökkenhet a fizetendő adó. A családi 
kedvezmény mértéke az eltartottak számától függ. [1995. évi CXVII. Törvény 29/A. §, 29/B. §] 

 

3.7 Családi járulékkedvezmény  
Ha a család a személyi jövedelemadóból nem tudja érvényesíteni a családi adókedvezmény 
összegét, azt az általa fizetett járulékból is érvényesíteni tudja. A családi járulékkedvezmény 
csökkenti a biztosított által fizetendő természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulék és 
nyugdíjjárulék együttes összegét. 

[1995. évi CXVII. törvény 29/A.-29/B. §, 1997. évi LXXX. törvény 24/A.- 24/C. és 51.- 51/B. §] 

 

3.8 Személyi jövedelemadó kedvezmény súlyosan fogyatékos személy 
részére 

Adókedvezményre jogosult a súlyosan fogyatékos személy. 

Súlyosan fogyatékos személynek azt kell tekinteni, aki az összevont adóalap adóját csökkentő 
kedvezmény igénybevétele szempontjából súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló 
kormányrendeletben említett betegségben szenved, továbbá, aki rokkantsági járadékban részesül. 
Az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevételére a fentieken túl jogosult az a 
személy is, akinek a fogyatékossági támogatásra való jogosultságát külön jogszabály szerint 
megállapították. 

A kedvezmény mértéke:  

Az adóév első napján érvényes havi minimálbér 5 százalékának megfelelő összeg (személyi 
kedvezmény). 

[335/2009. (XII. 29.) kormányrendelet melléklete; 49/2009. (XII.29.) EüM rendelet; Szja. tv. 
40. § (2) bekezdés; Szja. tv. 3. § 26. pont] 
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4. TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOK 
Az önkormányzatok által nyújtható támogatások neve egységesen települési támogatás 2015. 
március 01. napjától, amelynek jogosultsági feltételeit, típusait az önkormányzatok határozhatják 
meg.   

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993 évi III. törvény  
10§ (1) bekezdés,  
A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a hatóság felhívhatja a kérelmezőt, hogy 
családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozzék, illetve azokat igazolja. Ha jogszabály 
másként nem rendelkezik, a települési önkormányzat képviselő-testülete a hatáskörébe tartozó 
pénzbeli és természetbeni ellátásoknál a nyilatkozat és az igazolás tartalmának, illetve 
benyújtásának részletes szabályait rendeletben szabályozza. 
25§ (3) bekezdés b pontjában, 
Szociális rászorultság esetén a jogosult számára 
b) a képviselő-testület - az e törvényben és a települési önkormányzat rendeletében meghatározott 
feltételek szerint - települési támogatást állapít meg (a továbbiakban együtt: szociális 
rászorultságtól függő pénzbeli ellátások). 
26§-ában, 
A képviselő-testület a hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátásokat kiegészítheti, és a szociálisan 
rászorultak részére - a rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint - más pénzbeli 
támogatásokat is megállapíthat. 
32§(1) bekezdésében, 
 Ha e törvény másként nem rendelkezik, a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások iránti 
kérelmet 
a) a járási hivatal hatáskörébe tartozó ellátás esetén a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 
igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 
kormányrendeletben meghatározott szervnél, 
b) a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozó ellátás esetén az 
önkormányzat rendeletében meghatározott önkormányzati szervnél kell előterjeszteni. 
32§ (3) bekezdésében, 
Ha e törvény másként nem rendelkezik, a települési önkormányzat képviselő-testülete 
rendeletben szabályozza a hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátások megállapításának, kifizetésének, 
folyósításának, valamint ellenőrzésének szabályait. 
45§ (1) bekezdésében, 
 A képviselő-testület az e törvény rendelkezései alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni 
ellátások kiegészítéseként, önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján települési 
támogatást nyújt. Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen 
a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, 
b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy 
részére, 
c) a gyógyszerkiadások viseléséhez, 
d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére. 
45§ (3) bekezdésében, 
 A képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az 
időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési 
támogatást köteles nyújtani. 
48§ (4) bekezdésében,   
A települési önkormányzat a rendeletében szabályozottak szerint a (3) bekezdés b) pontjában 
meghatározott megtérítési kötelezettség alól részben vagy egészben különös méltánylást érdemlő 
körülmények fennállása esetén mentesítheti az eltemettetésre köteles személyt. 
58/B§ (2) bekezdésében,  
A 2000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzat vagy társulás, illetve a fővárosi 
önkormányzat helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre, különösen a szolgáltatástervezési 
koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos 
figyelemmel kísérésére. A helyi szociálpolitikai kerekasztal évente legalább egy alkalommal ülést 
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tart, tagjai a helyi önkormányzat, illetve a társulás területén szociális intézményeket működtető 
fenntartók képviselői, továbbá a helyi rendeletben meghatározott szervezetek képviselői. 
132§ (4) bekezdés g pontjában  
Felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy rendeletben szabályozza 
 

kapott elhatalmazás alapján 
 
Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény  
13§(1) bekezdés 8 pontjában meghatározott feladatkörében  
gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében 
települési támogatás állapítható meg 

hozzák meg a települési önkormányzatok képviselőtestületei önkormányzati rendeletüket a 
pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról 

Települési támogatás 

• lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, 

• 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző 

• személy részére, 

• gyógyszer-kiadások viseléséhez, 

• lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére. 

Önkormányzati segély [jogszabályi háttér: Szt. 45.§] Az önkormányzatok által biztosított ellátás 
neve 2015. március 1-jétől egységesen települési támogatás lesz. Az Szt. által szabott egyetlen 
kötelezettség az, hogy a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe 
került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére 
rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. A létfenntartást veszélyeztető élethelyzet, a 
létfenntartási gond meghatározása az önkormányzat jogosultsága, hasonlóan az ilyen helyzetekben 
nyújtandó támogatás összegének meghatározásához. 

Rendkívüli települési támogatás 

• alapfokú vagy középfokú oktatási intézményben tanuló gyermek beiskolázása, 

• közgyógyellátásra nem jogosult gyermek akut megbetegedéséből adódó gyógyszereinek 
kiváltására, 

• amennyiben a kérelmező családjában minimum 2 tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos 
személyt ápolnak, 

• tüzelő beszerzésére, illetve fűtési költségekhez kapcsolódó kiadás, amennyiben a 
kérelmező ilyen jogcímen lakásfenntartásra biztosított települési támogatásban nem 
részesül, 

• elemi kár, 

• akinek sérelmére bűncselekményt vagy szabálysértést követtek el, és amelynek 
következtében létfenntartást veszélyeztető élethelyzetbe került, 

• temetési támogatás, 

• köztemetés. 

A kötelezően nyújtandó ellátásokat 2015. március 1-től a járási hivatalok állapítják meg:  

• aktív korúak ellátása, 

• időskorúak járadéka, 

• ápolási díj (alapösszegű, emelt összegű és kiemelt ápolási díj), 
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• közgyógyellátás (alanyi és normatív formák), 

• egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság. 

2015. március 1-étől kikerülnek a szociális törvényből, folyósításuk települési támogatás 
keretében kerül megállapításra: 

• Lakásfenntartási támogatás  

• Adósságkezelési szolgáltatás 

• Méltányossági közgyógyellátás 

 

4.1 Aktív korúak ellátása 
[1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 33.§-37/C.§] 

Rendszeres szociális segély nevű ellátás 2015. március 1-től megszűnt. A korábban erre a 
támogatásra jogosult személyek más ellátásokra szerezhetnek jogosultságot. A jegyző határozatban 
megállapítja, hogy a kérelmező 2015. március 1-től milyen ellátásra lesz jogosult. Az aktív korúak 
ellátása az aktív korú, nem foglalkoztatott személyeknek nyújtott ellátás, amely olyan 
személyeknek állapítható meg, akiknek a családjában az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem 
az öregségi nyugdíjminimum 90%-a: 25 650,- Ft alatt van, és a családnak nincs a törvényi 
értékhatárt meghaladó vagyona.  

Az aktív korúak ellátása keretében kétféle támogatás állapítható meg: 

• foglalkoztatást helyettesítő támogatás,  

• egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (EGYT) 

Foglalkozást helyettesítő támogatás 

Foglalkoztatást helyettesítő támogatást állapítanak meg annak a személynek, akinek az aktív 
korúak ellátására való jogosultságát megállapították, az állami foglalkoztatási szervvel kötelesek 
együttműködni. Járási hivatal illetékes. 

Összege: foglalkoztatást helyettesítő támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 80%-a: 22.800,- Ft. Egy családban egyidejűleg csak egy személy részesülhet 
foglalkoztatást helyettesítő támogatásban. 

Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás  

Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra jogosultak azok a személyek, akik 
egészségkárosodottnak minősülnek, vagy 14 év alatti gyermekük felügyeletét másképp biztosítani 
nem tudják. Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra jogosult ellátotti kör részére 
speciális élethelyzetük miatt nem került előírásra együttműködési kötelezettség. 

Az EGYT havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi 
összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg nettó közfoglalkoztatási bér 90%-át. Az 
EGYT maximuma 2015. évben 46.662,- Ft. 

Ha az EGYT-re jogosult családtagjának foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságot 
állapítottak meg, az EGYT összege nem haladhatja meg a nettó közfoglalkoztatási bér 90%-ának és 
a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegének különbözetét, ekkor az EGYT maximuma 23. 
862,- Ft.  

A családi jövedelemhatár összege megegyezik a család fogyasztási egységeihez tartozó 
arányszámok összegének és az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 92%-ának 
szorzatával. Az új szabályok szerint egy egyedülálló személy esetében a családi jövedelemhatár 
összege 26 220 Ft, mert a fogyasztási egység arányszáma:1, az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összege  92%-a: 26 220 Ft. 
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4.2 Ápolási díj  
Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú személy 
részére biztosított anyagi hozzájárulás. Alanyi jogon járó ápolási díj esetén az ápolást végző 
személy lakóhelye szerint illetékes járási hivatal.  

Ápolási díj megállapítása szempontjából hozzátartozónak tekinthető:  

A közeli hozzátartozók, azaz: a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az 
örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, 
valamint a testvér; valamint a hozzátartozó: az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, 
bejegyzett élettársa, a házastárs, a bejegyzett élettárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a 
testvér házastársa, bejegyzett élettársa. 

Az ápolási díjra való jogosultság szempontjából tartósan beteg személynek minősül: 

aki előreláthatólag három hónapnál hosszabb időtartamban állandó ápolást, gondozást igényel. 

Súlyosan fogyatékos személynek minősül ápolási díj szempontjából, akinek:  

• segédeszközzel, vagy műtéti úton nem korrigálható módon látóképessége teljesen hiányzik 
vagy aliglátóként minimális látásmaradvánnyal rendelkezik és ezért kizárólag tapintó-halló 
életmód folytatására képes, 

• hallásvesztesége oly mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére és 
spontán elsajátítására segédeszközzel nem képes és halláskárosodása miatt a hangzó beszéd 
érthető ejtése elmarad, 

• értelmi akadályozottsága genetikai, illetőleg magzati károsodás vagy szülési trauma 
következtében, továbbá a tizennegyedik életévet megelőzően bekövetkező súlyos betegség 
miatt középsúlyos vagy annál nagyobb mértékű, továbbá aki IQ értékétől függetlenül a 
személyiség egészét érintő (pervezív) fejlődési zavarban szenved, és az autonómiai tesztek 
alapján állapota súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető (BNO szerinti besorolása: 
F84.0-F84.9), 

• mozgásszervi károsodása, illetőleg funkciózavara olyan mértékű, hogy helyváltoztatása a 
külön jogszabályban meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerű használatát 
igényli, vagy állapota miatt helyváltoztatásra még segédeszközzel sem képes, vagy 
végtaghiány miatt önmaga ellátására nem képes, 

• és állandó ápolásra, gondozásra szorul. 

 

4.3 Alapösszegű ápolási díj 
Az a hozzátartozó, aki önmaga ellátására képtelen, állandó és tartós felügyeletre szoruló  

• súlyosan fogyatékos (életkorra tekintet nélkül), vagy 

• tartósan beteg 18 év alatti gyermek gondozását, ápolását végzi.  

Az alapösszegű ápolási díj összege a költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg, mely 
2015-ben 29.500,- Ft. 

A háziorvos állítja a ki a következő iratok alapján az igazolást:  
• a rehabilitációs hatóság szakvéleménye, 

• a szakmailag illetékes szakfelügyelő főorvos igazolása, vagy 

• a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézmény vagy területileg illetékes 

• szakrendelő intézet szakorvosa által kiadott zárójelentés 
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A háziorvos az ápolt súlyosan fogyatékos állapotáról szóló igazolást a tanulási képességet vizsgáló 
szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján is kiállíthatja. 

 

4.4 Emelt összegű ápolási díj 
Annak a hozzátartozónak, aki a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozását, 
ápolását végzi állapítható meg. Az emelt összegű ápolási díj összege azonos a költségvetési 
törvényben meghatározott alapösszeg 150%-val (44.250,- Ft). 

Fokozott ápolást igénylő személy, aki mások személyes segítsége nélkül önállóan nem képes: 

• étkezni, vagy 

• tisztálkodni, vagy 

• öltözködni, vagy 

• illemhelyet használni, vagy 

• lakáson belül - segédeszköz igénybevételével sem - közlekedni, 

feltéve, hogy esetében a fentiek közül legalább három feltétel egyidejűleg fennáll. 

Ha az ápolási díj megállapítását a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy 
gondozására tekintettel kérik, a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos állapot vizsgálatáról 
szóló szakvéleményt a járási hivatal felkérésére a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által 
kijelöl szakértő készíti el. A Főigazgatóság által kijelölt szakértő az ápolás helyszínén történő 
vizsgálat időpontjáról az ápolást végző személyt a vizsgálat lefolytatását legalább három 
munkanappal megelőzően értesíti. 

 

4.5 Kiemelt ápolási díj 
A járási hivatal – kérelemre – kiemelt ápolási díjra való jogosultságot állapít meg annak a 
személynek, aki: 

• a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján a megváltozott munkaképességű 
személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 
szerinti „E” minősítési kategóriába sorolt hozzátartozójának gondozását, ápolását végzi, 
vagy 

• olyan hozzátartozójának gondozását, ápolását végzi, aki után a magasabb összegű családi 
pótlékot miniszteri rendeletben meghatározott súlyosságú betegségre vagy fogyatékosságra 
tekintettel folyósítják 

A kiemelt ápolási díj összege a költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 180%-a, 
53.100 Ft. 

• A szakorvos az igazolást annak a személynek állítja ki, aki olyan 18. életévét be nem töltött 
hozzátartozójának ápolását, gondozását végzi, aki az 5/2003.(II.19.) ESzCsM rendelet 1. 
számú melléklete szerinti, az ott meghatározott súlyosságú betegségek vagy 
fogyatékosságok valamelyikében szenved, és akinek ezzel egyidejűleg kiemelt ápolási 
szükséglete áll fenn. 

• 18. életévét betöltött személy esetén a rehabilitációs hatóság érvényes és hatályos 
szakhatósági állásfoglalását, bizottsági állásfoglalását, határozatát vagy hatósági 
bizonyítványát az ápolt személy egészségi állapotáról. Megyei Kormányhivatal 
Rehabilitációs Szakigazgatási Szervétől kérheti a komplex minősítés elvégzését. Tehát 
rendelkeznie kell „E” minősítést tartalmazó, 2012. január elseje után kiállított szakhatósági 
állásfoglalással. Ehhez szükséges: csatolni kell a házi orvos által kiállított orvosi beutalót, 
zárójelentéseket, korábban kiállított szakvéleményt vagy szakhatósági állásfoglalást, ha az 
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ápolt gondnokság alatt áll, gondnok kirendelő határozatmásolatát, egyéb esetben 
meghatalmazást. 2012. január 1-jét követően kiállított szakhatósági állásfoglalás nem 
tartalmazza a minősítési csoportot, (pl. a rokkantsági járadékra való jogosultság igénylése 
esetén) a fentiek szerint eljárva kérni kell a hatósági bizonyítvány kiállítását a komplex 
vizsgálat eredményének igazolásáról. 

 

4.6 Méltányossági ápolási díj 
2015. március 1-jétől a méltányossági ápolási díjra vonatkozó szabályozás kikerült a szociális 
törvényből, megszűnt.  Az önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak ellátást 
a 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végző hozzátartozók részére. 

Ápolási díj megállapítása, ha az ápoló más rendszeres pénzellátásban is részesül 

Csak abban az esetben állapítható meg, ha a folyósított rendszeres pénzellátás összege nem haladja 
meg az ápolási díj összegét. Ebben az esetben a rendszeres pénzellátás összegét egészítik ki az 
ápolási díj összegéig. Ha a különbözet az ezer forintot nem éri el, a jogosult részére ezer forint 
összegű ápolási díjat kell megállapítani. A törvény az ápolási díj megállapításának feltételeként 
nem írja elő, hogy az ápoló és az ápolt közös háztartásban, vagy azonos lakcímen éljen, 
természetesen az önkormányzat megvizsgálja, hogy az ápoló ápolási kötelezettségének eleget tesz-
e. Az ápolási díj folyósításának időtartama nyugdíjszerző szolgálati időnek minősül, mivel a 
folyósított összegből 10% nyugdíjjárulékot vonnak. A saját jogú nyugdíjban részesülő személy az 
ápolási díj után nyugdíjjárulékot nem fizet. 

Jogorvoslati lehetőség 

Ha az ápolást végző hozzátartozó nem ért egyet a háziorvos igazolásával, annak felülvizsgálatát a 
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, mint módszertani feladatot ellátó szerv által kijelölt 
szakértőtől kérheti. 

Nem jogosult az ápolási díjra a hozzátartozó, ha az ápolt személy: 

• Két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali ellátást nyújtó vagy 
bentlakásos szociális intézményi ellátásban, illetőleg óvodai, gyermekvédelmi szakellátást 
nyújtó bentlakásos intézményi elhelyezésben részesül. 

• Közoktatási intézmény tanulója, illetőleg felsőoktatási intézmény nappali tagozatos 
hallgatója kivéve, ha a közoktatási intézményben eltöltött idő a kötelező tanórai 
foglalkozások időtartamát 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. 

• Ha az ápoló rendszeres pénzellátásban részesül, és annak összege meghaladja az ápolási díj 
összegét, ide nem értve azt a táppénzt, amelyet az ápolási díj folyósításának időtartama 
alatt végzett keresőtevékenységéből adódó biztosítási jogviszony alapján - 
keresőképtelenné válása esetén – folyósítanak. 

• Ha az ápoló középiskola, illetve felsőoktatási intézmény nappali tagozatos tanulója, 
hallgatója. 

• Keresőtevékenységet folytat és munkaideje - az otthontörténő munkavégzés kivételével - a 
napi 4 órát meghaladja. 

• Ha a tartósan beteg gyermek csak hétvégén tartózkodik otthon, az ápolási díj 
megállapítására nincs lehetőség. 
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Az ápolási díjat meg lehet állapítani, ha a tartósan beteg gyermek csak a kötelező tanórai 
foglalkozásokon vesz részt. 

[1993.évi III. törvény 40.§-44.§; 2011.évi CXCI. törvény 3.§(2) b) d); 82/2013.(XII.29.) EMMI 
rendelet; 63/2006.(III.27.) Kormányrendelet 25-30.§; 2014.évi C. törvény 64.§(2) c)] 

 

4.7 Gyermekgondozási segély melletti részösszegű ápolási díj folyósítása 
A gyermekgondozási segély folyósításával egyidejűleg lehetőség van a részösszegű ápolási díj 
megállapítására, ha az ápolásra szoruló gyermek fokozott ápolást igényel.  

Fokozott ápolást igénylő az a személy, aki mások személyes segítsége nélkül önállóan nem képes: 

• étkezni, vagy 

• tisztálkodni, vagy 

• öltözködni, vagy 

• illemhelyet használni, vagy 

• lakáson belül - segédeszköz igénybevételével sem - közlekedni, 

feltéve, hogy esetében a fenti pontokban foglaltak közül legalább három egyidejűleg fennáll. 

A fokozott ápolást igénylő személy után járó ápolási díj összege azonos a költségvetési törvényben 
meghatározott alapösszeg (2015-ben 29.500,- Ft) 150%-val (44.250,- Ft), a kiemelt ápolási díj 
180%-val (53.100,- Ft). A gyermekgondozási segélyben részesülő személy, a gyermekgondozási 
segély és az ápolási díj összege közötti különbözetet kaphatja meg ápolási díjként részösszegben. A 
gyermekgondozási segélyben részesülő személy, ha fokozott ápolásra szoruló beteget ápol, a két 
ellátás közötti különbözetet kaphatja meg ápolási díjként. 2006. január 1-jét követően nem 
állapítható meg méltányosságból az ellátás. A tartósan beteg gyermek 10. évének betöltését 
követően a szülő a helyi önkormányzattól kérheti az ápolási díj megállapítását, ha a gyermek 
önmaga ellátására képtelen, állandó gondozásra, ápolásra, felügyeletre szorul. 

 

4.8 Közgyógyellátás 

A szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához 
kapcsolódó kiadásainak csökkentésére közgyógyellátási igazolvány adható ki. 2015. március 1-
jétől az önkormányzat méltányosságból közgyógyellátást nem állapít meg. A helyi önkormányzat 
képviselő-testülete a rendeletében meghatározott feltételek alapján települési támogatást nyújt. 
Települési támogatás keretében nyújtható támogatás a gyógyszerkiadások viseléséhez. 

A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkező személy térítésmentesen jogosult a 
társadalombiztosítási támogatásba befogadott, az indikációs és egyéb kiegészítő feltételeknek való 
megfelelés esetén 

• járóbeteg-ellátás keretében rendelhető gyógyszerekre – ideértve a különleges 
táplálkozási igényt kielégítő tápszereket is – gyógyszerkerete erejéig, 

• gyógyászati segédeszközökre, ideértve a protetikai és fogszabályozó eszközöket is, 
valamint azok javítására és kölcsönzésére, továbbá 

• az orvosi rehabilitáció céljából igénybe vehető gyógyászati ellátásokra. 
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Közgyógyellátásra jogosultság időtartama 

Az alanyi jogon megállapított közgyógyellátási jogosultság időtartama két év, a normatív alapon 
pedig egy évre állapítható meg a közgyógyellátási jogosultság. Méltányosságból közgyógyellátási 
igazolvány nem adható ki! 

Alanyi jogon jogosult 

Az, aki, vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül, 
rokkantsági járadékos, stb.  

Normatív alapon megállapított jogosult 
• Normatív alapon jogosult közgyógyellátásra az a személy, akinek a havi rendszeres 

gyógyító ellátásának – az egészségbiztosító által szakhatósági állásfoglalásban elismert – 
költsége meghaladja az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összegének 10%‐át [2015‐ben 
2.850 Ft],  

• ha a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb 
összegét [2015‐ben 28.500 Ft], 

• egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%‐át [2015‐ben 42.750 
Ft]. 

Az alanyi és a normatív közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása iránti kérelmet a 
lakóhely szerint illetékes járási hivatalhoz vagy települési önkormányzat polgármesteri hivatalához, 
kell benyújtani, formanyomtatványon, és csatolni kell a kérelmezőnek a közgyógyellátás iránti 
igény megalapozottságát alátámasztó tényekről szóló nyilatkozatát, ezek igazolását, illetve a 
háziorvos igazolását a havi rendszeres gyógyító ellátásokról.  

Nem lehet közgyógyellátási jogosultságot megállapítani, ha a közgyógyellátás iránti kérelmet 
előzőleg már jogerősen elutasították, és az újabb kérelem benyújtásáig a gyógykezelést szolgáló 
terápiában, vagy a gyógyszerek térítési díjában nem következett be olyan változás, amelynek 
következtében a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége megnőtt, és a kérelmező jövedelme sem 
változott.  Amennyiben a közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem 
elutasítását követő hat hónapon belül adnak be újabb kérelmet, és abban a gyógyító ellátás 
költségének időközbeni – a gyógykezelést szolgáló terápia vagy a gyógyszerek térítési díjának 
változása következtében történt – emelkedésére hivatkoznak, akkor az újabb kérelemhez mellékelni 
kell a háziorvos erre vonatkozó nyilatkozatát is.  

Gyógyszer támogatás a közgyógyellátás keretében  

A közgyógyellátást igénylő személy háziorvosa a páciense krónikus betegségeiről és az azok 
gyógyítását szolgáló terápiáról, a szakorvos által rendelhető gyógyszerek figyelembe vételével 
igazolást állít ki. A háziorvos igazolása alapján az egészségbiztosító a beteg egyéni szükségleteire 
alapozva egyéni gyógyszerkeretet határoz meg.  

Közgyógyellátás jogcímen a következő orvosok rendelhetnek gyógyszert:  

• a háziorvos,  

• azon gyógyszerek esetében, amelyeket csak szakorvos írhat fel, a kezelést végző 
szakorvos, 

• sürgős szükség esetén a tartózkodási hely szerint illetékes kezelőorvos statim jelzéssel 
legfeljebb egy, eredeti legkisebb gyári csomagolásban,  

• a fekvőbeteg gyógyintézet orvosa a beteg elbocsátásakor legfeljebb egy, eredeti legkisebb 
gyári csomagolásban,  

• a járóbeteg szakellátás szakorvosa vizsgálatra, kezelésre megjelent betegnek legfeljebb 
egy, eredeti legkisebb gyári csomagolásban. 

A közgyógyellátás keretében abban az esetben adható ki gyógyszer, ha a beteg részére 
rendelkezésre áll a gyógyszer kiváltásához szükséges összegű gyógyszerkeret.  
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A közgyógyellátott gyógyszerkerete ún. egyéni keretből és az ún. eseti keretből áll, oly módon, 
hogy: 

• a rendszeres gyógyszerszükséglet támogatását az egyéni gyógyszerkeret adja,  

• az akut megbetegedésből eredő gyógyszerszükséglet támogatását pedig az eseti keret 
biztosítja.  

Az alanyi jogon járó közgyógyellátásra jogosult beteg, akinek nincs krónikus betegséghez 
kapcsolódó gyógyszerszükséglete, nyilatkozhat, hogy csak eseti keret megállapítását kéri. A 
gyógyszerkeret egy évre vonatkozik, és az igazolvány hatályosságának ideje alatt használható fel.  

Krónikus betegségekre egyéni gyógyszerkeret  

Az egyéni szükségletekhez igazodó gyógyszerkeret meghatározása a beteg havi rendszerességgel 
szedett, krónikus betegségei gyógyítását szolgáló gyógyszerek alapján történik. Az egyéni 
gyógyszerkeretet csak havi 1000 Ft feletti gyógyszerköltség esetén lehet megállapítani, a 
gyógyszerkeret felső határa pedig jelenleg nem lehet több havi 12 000 Ft‐nál. (A gyógyszerkeret 
legmagasabb havi összegét az éves központi költségvetésről szóló törvény határozza meg, az adott 
évben kérelmezett új közgyógyellátási igazolványok vonatkozásában.) A gyógyszerköltség 
meghatározásánál a kérelmező krónikus betegségéhez igazodó, egyhavi mennyiségre számolva 
legalacsonyabb költségű, és az orvosszakmai szabályok szerint elsőként választandó, 
legalacsonyabb napi terápiás költséggel alkalmazott készítményeket veszik figyelembe.  

A gyógyszerköltség megállapítása során legfeljebb havi 6000 forintig vehetők figyelembe a nem 
csak szakorvos által és nem csak szakorvosi javaslatra rendelhető gyógyszerek. Ha a havi 
gyógyszerköltség a 6000 forintot meghaladja, a 6000 forint feletti összeg a csak szakorvos által, 
illetve csak szakorvosi javaslat alapján rendelhető gyógyszerek figyelembevételével, az 
egészségbiztosítási szerv vezetőjének döntése alapján állapítható csak meg.  

A gyógyszerkeret egy évre vonatkozik, azzal, hogy az egyéni gyógyszerkeret háromhavonta, 
egyenlő részletekben – első alkalommal a közgyógyellátásra jogosultság kezdő időpontjával – 
nyílik meg. A három hónapos tárgyidőszakban megmaradt összeg görgethető, vagyis, – a 
jogosultsági éven belül – a következő három hónapos tárgyidőszakra vonatkozó gyógyszerkeret 
összegét növeli. Két évre megállapított jogosultság esetén az első évre megnyitott keretből fel nem 
használt összeg nem vihető át a következő jogosultsági évre.  A közgyógyellátásra jogosultak 
gyógyszerszedési szokásai alapján a havi 12 000,- Ft‐os felső korlát biztosítja, hogy a jogosultak a 
legolcsóbb gyógyszerek választása esetén térítésmentesen jussanak az ellátáshoz. Ha a 
gyógyszerkeret elfogy, akkor a közgyógyellátásra jogosult is az általános támogatási szabályok 
szerint – a térítési díj megfizetésével – válthatja ki a gyógyszerét. 

Gyógyászati segédeszközök és gyógyászati ellátások támogatása a közgyógyellátás keretében 

A gyógyszerekhez hasonlóan a gyógyászati segédeszközök és a rehabilitációs gyógyászati ellátások 
esetén is az úgynevezett közfinanszírozás alapjául elfogadott ár erejéig térítésmentes az ellátás. 
Gyógyászati segédeszközök esetén a közfinanszírozás alapjául az OEP által elfogadott ártól a 
forgalmazó/gyógyszertár nem térhet el, kivéve egyes, jogszabályban meghatározott 
eszközcsoportokat.  Figyelembe véve, hogy főszabály szerint az OEP által elfogadott ártól lefelé 
egyáltalán nem, felfelé pedig néhány kivétellel lehet csak eltérni, így a közgyógyellátás jogcímén 
kiváltott gyógyászati segédeszközökért térítési díj a biztosítottól nem kérhető. 

A közgyógyellátás keretében rendelhető gyógyászati segédeszközök körét az OEP a tb támogatás 
megállapítására irányuló hatósági eljárás során határozza meg, és az OEP honlapján közzéteszi. 

[1993. évi III. törvény 49-53. §; 63/2006. (III. 27.) Kormányrendelet 35-49. §; 2014. évi C. 
törvény 66. §] 

 

 

 



28 

 

5. A GYERMEKET NEVELŐ SZÜLŐK EGYÉB ELLÁTÁSAI 

5.1 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak 
igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult:  

• a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének,  

• a természetbeni támogatásnak (Erzsébet utalvány) 

• az ingyenes tankönyvnek 

• egyéb kedvezményeknek az igénybevételére.  

Megállapítása 

A feltételek fennállása esetén a település jegyzője annak a gyermeknek állapítja meg a 
jogosultságát egy év időtartamra:  

• akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140 %-át (39.900,- Ft) ha  

• a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy 

• a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy 

• a nagykorúvá vált gyermek esetén, ha megfelel az egyéb feltételeknek vagy 

• a fentiekbe nem tartozó esetekben annak a gyermeknek, akinek családjában az egy főre 
jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegétnek 
130 %-át (37.050,- Ft) feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó 
vagyon értéke nem haladja meg a törvényben meghatározott értéket. 

A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt 
havi rendszeres jövedelmet! 

A kérelem benyújtásának időpontjában, közös háztartásban élő közeli hozzátartozóként kell 
figyelembe venni: 

• a szülőt, a szülő házastársát vagy élettársát, 

• a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermeket, 

• a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a nappali oktatás munkarendje 
szerint tanulmányokat folytató gyermeket, 

• a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali 
tagozatán tanulmányokat folytató gyermeket, 

• korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetőleg a fogyatékos gyermeket, 

• a fentiekbe nem tartozó, a Csjt. alapján a szülő vagy házastársa által eltartott rokont. 

A családba fogadott vagy harmadik személynél elhelyezett gyámság alatt álló gyermek a 
jövedelemszámítás szempontjából nem tekinthető a támogatást kérővel közös háztartásban élő 
közeli hozzátartozónak. A reá nézve igényelt támogatás megállapításánál a gyermek megélhetését 
szolgáló juttatásokat (pl. családi pótlék, árvaellátás) veszik figyelembe. 

A feltételek fennállása esetén a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság a 
gyermek nagykorúvá válása esetén is megállapítható, ameddig a jogosult nappali oktatás 
munkarendje szerint tanulmányokat folytat, de legfeljebb 23. életévének betöltéséig, továbbá ha a 
jogosult felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul, legfeljebb a 25. életévének 
betöltéséig. 
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Megállapítható annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre való jogosultsága: 

• a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel, 

• a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel 

természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra készétel, ruházat, valamint tanszer vásárlására 
felhasználható Erzsébet-utalvány formájában. 

[1997. évi XXXI. törvény 19-20/B. §; 149/1997. (IX.10) Kormány rendelet 65-67. §; 2015. évi 
XCIX. törvény 64. § (1) a)] 

 

5.2 A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli 
ellátás 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a gyermek családba fogadó 
gyámjául kirendelt hozzátartozó pénzbeli ellátásra jogosult, ha 

• a gyermek tartására köteles, és 

• nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balett művészeti 
életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, megváltozott munkaképességű személyek 
ellátásaiban, időskorúak járadékában vagy olyan ellátásban részesül, amely a 
nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá 
tartozik. A támogatás havi összege gyermekenként az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 22%-a, mely 6.270,- Ft. 

 

5.3 Gyermektartásdíj megelőlegezése 
A tartásdíj megelőlegezésére akkor kerülhet sor: 

• ha a bíróság a tartásdíjat jogerős határozatában már megállapította és a tartásdíj behajtása 
átmenetileg lehetetlen, 

• a gyermeket gondozó szülő vagy más törvényes képviselő nem képes a gyermek részére a 
szükséges tartást, nyújtani, feltéve, hogy a gyermek családjában az egy főre eső jövedelem 
nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a kétszeresét (57.000,- Ft,). 

A gyermektartásdíj megelőlegezése iránti eljárás a gyermektartásdíjra jogosult gyermek szülőjének 
vagy más törvényes képviselőjének kérelmére indul. A gyermektartásdíj megelőlegezése iránti 
eljárás a nagykorúvá vált gyermek kérelmére is indulhat.  

A feltételek fennállása esetén a gyermektartásdíj megelőlegezése a gyermek nagykorúvá válása 
után is megállapítható, illetve a már megállapított gyermektartásdíj továbbfolyósítható addig az 
időpontig, ameddig a középfokú nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytat, de 
legfeljebb huszadik évének betöltéséig. 

Szükséges dokumentumok: 

• kérelem, 

• a gyermektartásdíjat megállapító jogerős bírósági határozatot, 

• nagykorú gyermek esetén a középfokú nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányok 
folytatását igazoló iratot, 

• a gyermektartásdíj eredménytelen végrehajtását igazoló, illetve a végrehajtás szünetelését 
kimondó 6 hónapnál nem régebbi foglalási jegyzőkönyvet, vagy a gyermektartásdíj 
behajtása iránti eljárás megindítását igazoló okiratot. 
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Nem megelőlegezhető a tartásdíj akkor, ha a tartásdíj fizetésére kötelezett: 

• külföldi tartózkodási helye ismeretlen vagy lakóhelye olyan államban van, ahol a tartásdíj 
érvényesítésére nincs nemzetközi szerződés és viszonosság sem áll fenn, 

• a jogosulttal közös háztartásában él, 

• ha a tartásdíj megtérülésére nincs remény, illetve  

• lejárt tartásdíj esetében, 

• részösszegű megfizetés vagy részösszegű behajthatóság esetén, ha ennek mértéke a bíróság 
által megállapított gyermektartásdíj alapösszegének ötven százalékát meghaladja, vagy 
lejárt gyermektartásdíj esetén. 

Ha a gyermektartásdíj megelőlegezését jogerősen megállapítják, az a kérelem benyújtásától 
esedékes. A folyósítás időtartama a kérelem benyújtásának napjától az alapul szolgáló ok 
előrelátható fennállásáig, legfeljebb azonban három évig tart.  

A feltételek fennállása esetén – függetlenül az adók módjára történő behajtás eredményétől – 
ugyanazon gyermekre tekintettel, egy alkalommal, legfeljebb további három évre a megelőlegezés 
továbbfolyósítható, illetve ismételten elrendelhető. A gyámhivatalnak meg kell győződnie a 
gyermektartásdíj átmeneti – a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző legalább 6 havi –
behajthatatlanságáról. 

A gyermektartásdíj megelőlegezésére akkor kerülhet sor, ha a jogosult kérte a bírósági 
határozatban megállapított gyermektartásdíj bírósági végrehajtását, és 

• a kötelezett munkabérére, más rendszeres jövedelmére, illetve egyéb vagyonára vezetett 
végrehajtás eredménytelen volt, vagy a végrehajtás szünetel, 

• a részösszegű megfizetés vagy behajtás mértéke a bíróság által megállapított 
gyermektartásdíj alapösszegének 50%-át nem haladta meg. 

[1997. évi XXXI. törvény 22-24. §; 149/1997. (IX.10) Korm. rendelet 69-76. §] 

 

5.4 Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

Ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását 
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. A helyi önkormányzat képviselőtestülete rendelkezik 
döntési jogkörrel, forrása: a központi költségvetés és az önkormányzat költségvetése. 

Adható:  

• tankönyv- és tanszerellátásának támogatása, 

• a gyermekintézmények étkezési térítésének díjkedvezménye,  

• tandíj,  

• egészségügyi szolgáltatásért fizetendő térítési díj, illetve  

• egyéb ellátás kifizetésének átvállalása. 

A települési önkormányzat képviselő-testülete a gyermeket a rendeletében meghatározott mértékű 
rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha a gyermeket gondozó család időszakosan 
létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.  

Elsősorban azokat a gyermekeket, illetve családokat részesítik alkalmanként rendkívüli 
támogatásban, akiknek az ellátásáról más módon nem lehet gondoskodni, illetve az alkalmanként 
jelentkező többletkiadások – különösen a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének 
megtartása, a gyermek fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó kiadások, a nevelésbe vett 
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gyermek családjával való kapcsolattartásának, illetve a gyermek családba való visszakerülésének 
elősegítése, betegség vagy iskoláztatás – miatt anyagi segítségre szorulnak. 

 

5.5 Étkezési térítési díjkedvezmény 

Térítésmentes bölcsődei ellátás 

• a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek, 

• a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, stb. 

Ezekben az esetekben személyi térítési díj – az étkezési térítési díjkedvezmények 
figyelembevételével – csak az étkezésért kérhető. Egyéb esetekben a gyermek gondozásáért is kell 
térítést fizetni. 

Óvodáztatási támogatás 

2015. Szeptember 1-jétől óvodáztatási támogatásra való jogosultságot nem lehet megállapítani. 

Étkezési térítési díj-kedvezményre jogosult gyermekétkeztetés esetén 

• Fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó 
intézményben elhelyezett, gyermek az intézményi térítési díj 100%-át. 

• A fentiek alá nem tartozó, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az 
intézményi térítési díj 50%-át. 

A normatív kedvezményt a tanuló után a nappali rendszerű oktatásban való részvétele befejezéséig 
jár. A gyermek lakóhelye szerint illetékes önkormányzat, illetve – ha a gyermek közoktatási 
intézményben részesül étkezésben – a nevelési-oktatási intézmény vezetője – a fenntartó által 
megállapított szabályok keretei között – a gyermek egyéni rászorultsága alapján további 
gyermekenkénti kedvezményt állapíthat meg. Ha a szülő – törvényes képviselő – eltérően nem 
rendelkezik, a fenntartó az óvodában és az iskolában a gyermekek és a tanulók számára az óvodai 
nevelési napokon, illetve az iskolai tanítási napokon biztosítja a déli meleg főétkezést és két 
további étkezést. 

Normatív kedvezmény megállapításához közös háztartásban élőként figyelembe veendők: 

• a tizennyolc éven aluli, 

• a huszonöt évesnél fiatalabb, közoktatásban nappali rendszerű oktatásban részt vevő, 
illetve felsőoktatásban nappali tagozaton tanuló, valamint 

• az életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermekeket. 

A normatív kedvezmény megállapításához a térítési díj fizetésére kötelezett nyilatkozatát be kell 
szerezni. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a fizetésre kötelezettel közös háztartásban élő vagy 
intézményben elhelyezett: 

• 18 éven aluli, 

• 25 évesnél fiatalabb és oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló, valamint 

• tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermekeinek számát. 

A gyermekek számában történt változást az intézmény vezetőjének a változást követő 15 napon 
belül be kell jelenteni. Az eltartott gyermekek számának megváltozása esetén az új térítési díjat a 
változást követő hónap első napjától kell megfizetni. A térítési díj meg nem fizetése esetén 
késedelmi pótlék nem állapítható meg. 

[1997. évi XXXI. törvény 151. § (5), (10) bekezdés] 
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5.6 Ingyenes tankönyvellátás 

 

Normatív alapon tankönyvre jogosultak köre 

Az iskolai tankönyvrendelésnek biztosítania kell, hogy – az iskolától történő tankönyvkölcsönzés, 
napköziben, tanulószobában elhelyezett tankönyvek igénybevétele, használt tankönyvek 
biztosítása, illetőleg tankönyvek megvásárlásához nyújtott pénzbeli támogatás útján – a nappali 
rendszerű iskolai oktatásban részt vevő minden olyan tanuló részére, aki: 

• tartósan beteg, 

• testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, 

• pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan 
akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy 
kóros aktivitászavar), 

• nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult, 

• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanuló. 

Jogosultság igazolása 

• A normatív kedvezményre való jogosultságot a tartósan beteg, három- vagy 
többgyermekes családban élő gyermek esetén, nagykorú és saját jogán családi pótlékban 
részesülő személy esetén a hasonló jogcímen folyósított családi pótlékról – a 
családtámogatási kifizetőhely által – kiállított igazolással, illetve ha a családi pótlékra való 
jogosultság a legmagasabb életkor elérése miatt megszűnt, szakorvosi igazolással. 

• Sajátos nevelési igényű gyermek esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság 
szakvéleményével. 

• Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozattal kell igazolni.  

Igény bejelentetés 

Az igényjogosultságot az iskolai tankönyvrendelés elkészítése előtt, az iskola által meghatározott 
időben kell bejelenteni. Ha a bejelentés későbbi időpontban történik – beleértve az iskolaváltást is – 
az iskola a tankönyvek kölcsönzésével, a napköziben, tanulószobán elhelyezett tankönyvek 
rendelkezésre bocsátásával köteles az igényt teljesíteni. 

A jogosultság igazolásához szükséges: 

• családi pótlék folyósításáról szóló igazolás, 

• tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegű családi pótlék 
folyósításáról szóló igazolás, 

• sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői bizottság szakvéleménye, 

• rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozat. 

A családi pótlék folyósításáról szóló igazolásként el kell fogadni a bérjegyzéket, a lakossági 
folyószámla-kivonatot, a postai igazolószelvényt. 

[2013. évi CCXXXII. törvény 4.§ (2)-(5); 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet] 
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6. GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK 
6.1 Bölcsőde 

A bölcsőde végezheti a fogyatékos gyermekek korai habilitációs és rehabilitációs célú nevelését és 
gondozását is. A bölcsődei ellátás keretében a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye 
alapján a fogyatékos gyermek legfeljebb hatéves koráig fejlődését biztosító korai fejlesztésben és 
gondozásban, vagy fejlesztő felkészítésben vehet részt.  

6.2 Családi napközi 
A családi napközi a családban nevelkedő gyermekek számára nyújt életkoruknak megfelelő nappali 
felügyeletet, gondozást, nevelést, étkeztetést és foglalkoztatást.  A családi napközi működhet az 
ellátást nyújtó saját otthonában vagy más e célra kialakított helyiségben. A családi napköziben – a 
saját, napközbeni ellátást máshol igénybe nem vevő gyermeket is beszámítva – legfeljebb öt 
gyermek gondozható. Ha a családi napköziben egy fogyatékos gyermeket is gondoznak, akkor a 
gondozható gyermekek száma legfeljebb négy fő. Ha a családi napköziben gondozott valamennyi 
gyermek fogyatékos, akkor a gondozható gyermekek száma legfeljebb három fő. 

6.3 Családi gyermekfelügyelet 
A gyermekek napközbeni ellátásaként családi gyermekfelügyelet biztosítható az ellátást nyújtó 
saját otthonában. A családi gyermekfelügyelet a családban nevelkedő gyermekek számára nyújt 
életkoruknak megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést és étkeztetést. A családi 
gyermekfelügyelet keretében két évestől négy éves korig gondozható gyermek. A családi 
gyermekfelügyelet ellátása során – a saját, napközbeni ellátást máshol igénybe nem vevő 
gyermeket is beszámítva – legfeljebb három gyermek gondozható. 

6.4 Házi gyermekfelügyelet 
A házi gyermekfelügyelet keretében a gyermekek napközbeni ellátását a szülő vagy más törvényes 
képviselő otthonában gondozó biztosíthatja, ha a gyermek állandó vagy időszakos ellátása nappali 
intézményben nem biztosítható (pl. betegség miatt) és a szülő a gyermek napközbeni ellátását nem 
vagy csak részben tudja megoldani. 

6.5 Alternatív napközbeni ellátás 
Alternatív napközbeni ellátás a játszótéri program, játszóház, klubfoglalkozás. 

6.6 Óvoda 
Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, mely 
ellátja a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is. A gyermek abban az évben, 
amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai 
nevelésben részt venni. A gyermek utoljára abban az évben kezdhet óvodai nevelési évet, amelyben 
a hetedik életévét betölti. Abban az évben, amelyben a gyermek a hetedik életévét betölti, akkor 
kezdhet újabb nevelési évet az óvodában, ha augusztus 31. után született, és a nevelési tanácsadó 
vagy a szakértői és rehabilitációs bizottság javasolja, hogy még egy nevelési évig maradjon az 
óvodában. A nevelési tanácsadó vagy a szakértői és rehabilitációs bizottság ilyen javaslatot a szülő 
kérésére és az óvoda nevelőtestületének egyetértésével tehet. A nevelőtestület egyetértését a 
nevelési tanácsadó, illetve a szakértői és rehabilitációs bizottság a gyermek, tanuló vizsgálatának 
megkezdése előtt szerzi be. A nevelési tanácsadó, illetve a szakértői és rehabilitációs bizottság – 
szakvéleményének megküldésével – értesíti a lakóhely, ennek hiányában a tartózkodási hely szerint 
illetékes jegyzőt, ha javasolja, hogy a gyermek további egy évig óvodai nevelésben vegyen részt. 

6.7 Iskolai napközis foglalkozás 
A napközis, foglalkozásokat oly módon szervezik meg, hogy a szülők igényei szerint eleget tudjon 
tenni az iskolai felkészítéssel és a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatoknak. 

[1997. évi XXXI. törvény 41-44. §] 
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7. EGYÉB LEHETŐSÉGEK 

7.1 Utazási kedvezmény 

Az gyermek, akinek részére magasabb összegű családi pótlék került megállapításra a Magyar 
Államkincstár által kiállított hatósági bizonyítványt kap a magasabb összegű családi pótlékot 
megállapító határozattal egyidejűleg. Jogosultak még: Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos 
Szövetségének érvényes arcképes igazolványával, Siketek és Nagyothallók Országos 
Szövetségének érvényes arcképes igazolványával utazó hallássérült személy, fogyatékossági 
támogatásban részesülő személy, valamint a fenti személlyel együtt utazó személy. 

A jogosult részére a vasúti személyszállítás, HÉV, vagy helyközi autóbusz, komp és rév 
igénybevétele estén a jegy- és bérletkedvezmény mértéke 90%. Bérlet kivétel ez a kedvezmény a 
kísérő személyre is vonatkozik. Helyi közúti és kötöttpályás közlekedés esetén a jegy és 
bérletkedvezmény mértéke 100%, mely a kísérőt is megilleti. 

7.2 Utazási költségtérítés 

Jogosultak köre 

Az egészségbiztosítás keretében lehetőség van a biztosítottak, a kizárólag egészségügyi 
szolgáltatásra jogosult személyek, illetve e személyek kísérői számára az egyes egészségügyi 
szolgáltatások igénybevétele kapcsán a távolsági közlekedéssel összefüggésben felmerült 
költségeik megtéríttetésére. Utazási utalvánnyal, illetve utazási költségtérítési utalvánnyal való 
utazás esetén is van lehetőség a kísérő utazási költségeinek megtérítésére, ha a kísérő 16 éven aluli 
gyermeket kísér, vagy ha a beutaló orvos a beutalt személy egészségi állapota alapján a kíséretet 
szükségesnek ítéli. Egy beutalt beteget támogatott útiköltség‐térítéssel egy személy kísérhet. Több 
beteg egyidejű kísérete során csak egyszeri utazási költségre jár térítés a kísérőnek. A kísérő 
szükségességét a beutaló orvos állapítja meg, a beteg egészségi állapota alapján, de a beutalás helye 
szerinti orvos igazolja a megjelenését.  

A tömegközlekedéssel való utazás esetén a kísérő a kísérettel kapcsolatban felmerült, az oda‐ és 
visszaút utazási költségeinek megtérítését kérheti, ha a beutalás szerinti egészségügyi szolgáltató 
igazolja a megjelenését, azzal, hogy természetesen a kísérőnek sem jár a helyi közlekedési eszköz 
igénybevételéhez kapcsolódó költség.  

Amennyiben az orvos szükségesnek látja a beteg kíséretét, és az orvos igazolása alapján a beteg 
egészségi állapota miatt nem tud tömegközlekedési eszközön utazni a közös utazásukra a betegnek 
és a kísérőnek együttesen kilométerenkénti 21 Ft jár (az adott viszonylatban a legrövidebb távon 
közlekedő tömegközlekedési eszköz útvonalát alapul véve). Utazási költségtérítés nem 
tömegközlekedési eszközzel történő utazás esetén is legfeljebb egy kísérőnek jár.  

A korai fejlesztést és gondozást, a fejlesztő felkészítést nyújtó intézmény igénybevételével 
kapcsolatban felmerült utazási költség megtérítéséhez utazási utalvány kiállítására a Szakértői és 
Rehabilitációs Bizottság vezetője jogosult. Az említett szolgáltatások igénybevételét a szolgáltatást 
nyújtó intézmény vezetője az erre a célra rendszeresített nyomtatványon igazolja. A szolgáltatást 
nyújtó intézmény „Utazási Utalvány betétlapja” elnevezésű, UTIK 10/a. számú nyomtatványt az 
egészségbiztosítási szakigazgatási szerveknél lehet beszerezni (körzeti orvos, szakorvos, kórházi 
osztály, stb.) 

7.3 Az utazási költségtérítés igénybevételének lehetőségei 
Utazási költségtérítés orvosi beutalóval igénybe vett egészségügyi szolgáltatás esetén 

Utazási költségtérítés igénybevételére jogosult a járóbeteg‐szakellátásra, fekvőbeteg‐
gyógyintézetbe, gyógyászati ellátásra, rehabilitációra orvosszakértői vizsgálatra beutalt vagy 
berendelt biztosított továbbá a 16 éven aluli gyermek kísérője.  
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Az utazási költségtérítés jár:  

• ha a beutaló olyan egészségügyi szolgáltatóhoz szól, amely a beteg lakóhelye szerinti 
területi ellátására kötelezett.  

• ha a beutalás azért nem a beteg területi ellátására kötelezett szolgáltatóhoz történt, mert az 
az egészségügyi intézmény, ahová a beteget beutalták a lakóhelyéhez közelebb esik, és a 
beteg hozzájárult az eltérő beutaláshoz.  

• ha a területi ellátásra kötelezett egészségügyi szolgáltató a betegnek szükséges ellátásra 
orvos szakmai indok alapján nem alkalmas, ezért a beutaló valamely más egészségügyi 
szolgáltatóhoz szól.  

A tömegközlekedési eszközön díjmentes utazásra jogosító utazási költségtérítési utalvány 
kiállítására kizárólag a háziorvos, házi gyermekorvos jogosult.  

Szakellátásra, illetve az orvosszakértői vizsgálatra történő beutaláskor: 

• a háziorvos, a házi gyermekorvos, valamint szakkonzílium céljából a fogorvos,  

• a járóbeteg‐szakellátás, a társadalombiztosítás által támogatott gondozók és a genetikai 
tanácsadók orvosa, az egynapos ellátást nyújtó szolgáltató orvosa,  

• a pszichiátriai betegek és a fogyatékosok otthonánál, illetve rehabilitációs intézményénél 
foglalkoztatott orvos, ideértve a fekvőbeteg‐gyógyintézetek orvosát,  

• az iskola‐ és ifjúság‐egészségügyi szolgálat orvosa,  

• a rehabilitációs szakigazgatási szerv és az NRSzH szakértői bizottságai orvosa,  

• az OEP ellenőrző főorvosi hálózatának orvosa,  

• a személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális intézmény orvosa,  

• a biztosítottat MRI (mágneses magrezonancia), CT (komputertomográfia), DSA (digitális 
szubtrakciós angiográfia) vizsgálatra kizárólag a járóbeteg‐szakellátás és a fekvőbeteg‐
gyógyintézet szakorvosa utalhatja be, illetve állíthatja ki az utazási utalványt.  

További ellátások kapcsán utazási utalvány kiállítására és a szolgáltatás igénybevételének 
igazolására köteles személyek:  

• az egészségügyi szakellátás orvosa ‐ ideértve a gondozóintézet szakorvosát is ‐ a vizsgálat, 
a kezelés, a fekvőbeteg‐gyógyintézetből való elbocsátás ‐ ideértve az adaptációs 
szabadságra való elbocsátás és visszarendelés esetét is ‐ és az ismételt kezelés 
elrendelésekor, továbbá az egészségügyi szakellátás illetékes főorvosa által kijelölt 
személy, ha a biztosított kezelését nem orvos végzi,  

• gyógyászati ellátás igénybevétele esetében az annak rendelésére jogosult orvos az 
elrendelésekor ‐ megjelölve az igénybevétel számát vagy időtartamát is ‐, az ellátás 
igénybevételét követően pedig a gyógyászati ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató ‐ 
ideértve a gyógyászati ellátást nyújtó közfürdőt, gyógyfürdőt is ‐ által kijelölt személy,  

• egyedileg, méretre készített gyógyászati segédeszközöknél a rendelő orvos, valamint a 
szükséges próbára való berendeléskor és kiszolgáltatáskor személyes megjelenés esetén a 
gyógyászati segédeszközt gyártó (forgalmazó) által kijelölt személy. 

• a Szakértői Intézet illetékes szervének vezetője által kijelölt személy a vizsgálat 
elrendelésekor, illetve a vizsgálatot követően, 

• a pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottságának vezetője a vizsgálaton történő 
megjelenéskor,  

• a betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló szervezett szűrővizsgálat esetén‐ a 
szűrővizsgálat igénybevételekor ‐ a szűrővizsgálatot végző egészségügyi szolgáltató,  
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Az utazási költség megtérítésére való jogosultság abban az esetben állapítható meg, ha az utazási 
utalványt kiállító orvos az utazás szükségességét igazolja. Ha az orvos javaslata alapján a 
biztosítottnak kísérőre van szüksége, akkor azt a biztosított részére kiállított utalványon kell jelölni. 
Az „Utazási utalványon” legfeljebb hat megjelenés igazolható. Utólagos kiállítás esetén a kérelem 
elutasításra kerül. 

Utazási költségtérítés orvosi beutaló nélkül igénybe vett egészségügyi szolgáltatás esetén 

Ha a beteg orvosi beutaló nélkül vette igénybe az egészségügyi szolgáltatást, mert egészségi 
állapota azonnali ellátását tette szükségessé, az utazási költségtérítésre csak a hazautazásakor 
felmerülő költségeihez jogosult. A költségtérítéshez szükséges utalványt az ellátó egészségügyi 
szolgáltató orvosa állítja ki számára. Utazási költségtérítésre való jogosultság gyógyászati 
segédeszköz átvétele, próbája esetén. Az egészségbiztosítás abban az esetben nyújt utazási 
költségtérítést gyógyászati segédeszköz átvétele, próbája esetén, ha a beteg a segédeszközt a 
lakóhelyéhez (tartózkodási helyéhez) legközelebb eső olyan szolgáltatónál szerzi be, akivel az 
egészségbiztosító erre szerződést kötött. A gyógyászati segédeszközt kiszolgáltatóhoz való 
odautazáshoz szükséges utalványt a gyógyászati segédeszközt felíró orvos állítja ki, a 
hazautazáshoz, továbbá az eszköz próbájához szükséges utazáshoz pedig a gyártó vagy forgalmazó 
által erre kijelölt személy jogosult igazolni az utalványt.  

Utazási költségtérítés szűrővizsgálat igénybevétele esetén 

A népbetegségek megelőzését célzó, szervezett szűrővizsgálatok igénybevétele során felmerült 
utazási költségekhez is jár támogatás.  

Az utazási költségeket azonban csak akkor támogatja az egészségbiztosító, ha a szűrővizsgálatot 
ún. behívás , értesítés alapján vette igénybe az arra jogosult személy. A szűrővizsgálatra utazáshoz 
igénybe vehető utalványt a szűrővizsgálat időpontjáról szóló értesítéssel egyidejűleg a 
szűrővizsgálatot végző egészségügyi szolgáltató kiállítja és megküldi az érintett részére.  Ha a – 
betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló szervezett – szűrővizsgálatra csoportos 
utazással való részvételhez az önkormányzat valamilyen formában térítésmentes közlekedési 
eszközt (pl. különjáratot) biztosít, akkor a szűrővizsgálatról szóló – és a vizsgálaton érvényesített – 
értesítő alapján az utazási költségtérítésre az önkormányzat jogosult. Ennek érdekében az értesítőt 
át kell adni az utazást biztosító önkormányzatnak. Az önkormányzat az átadott értesítők alapján az 
utazási költséghez egyébként járó támogatás hatvan százalékának megfelelő összegre jogosult 
utazási költségtérítésként.  

7.4 Utazási költségtérítési utalvány tömegközlekedéshez 
Utazási költségtérítési utalvány igénybevételével a beteg és kísérője az egészségbiztosítóval 
szerződést kötött tömegközlekedési társaságok vonalain díjfizetés nélkül utazhat. 

 Az utazási költségtérítési utalvány az OEP által rendszeresített olyan szigorú számadású 
nyomtatvány, amely két pénztári szelvényből és egy ellenőrző szelvényből áll. A két pénztári 
szelvény ellenében lehet a tömegközlekedési eszközön díjmentesen utazni. Az utazási 
költségtérítési utalvánnyal történő utazás lehetőségéről és az igénybevétel feltételeiről a beteget a 
háziorvosa (házi gyermekorvos) tájékoztatja.  

Az utazási költségtérítési utalvány igénybevételére az a biztosított (és annak kísérője) jogosult, 
aki:  

• közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezik, vagy  

• krónikus betegsége, vagy állandósult egészségi állapota miatt legalább havi egy 
alkalommal kezelésre jár, illetve kúraszerű ellátást vesz igénybe, vagy  

• szakorvosi vélemény alapján, a beteg egészségi állapota miatt olyan egészségügyi 
szolgáltatóhoz kell utaznia, amely a beteg lakóhelye (tartózkodási helye) szerint a beteg 
területi ellátására kötelezett egészségügyi szolgáltatónál nagyobb távolságra található.  
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Az utazási költségtérítési utalvány kiállítására kizárólag a háziorvos és házi gyermekorvos jogosult. 
Az utazási költségtérítési utalványon az utazás célja szerinti egészségügyi szolgáltató leigazolja a 
beteg megjelenését. A leigazoltatott pénztári és ellenőrző szelvényt a következő háziorvosi orvos‐
beteg találkozó alkalmával le kell adni a háziorvosnak. Amennyiben a beteg nem adja le a 
háziorvosnak a leigazoltatott utazási költségtérítési utalványt, 6 hónapon belül nem kaphat újabb 
utazási költségtérítési utalványt.  

7.5 Utazási utalvány: utazási költségtérítés személygépkocsival utazás 
esetén 

Utazási költségtérítésre az a beteg is jogosult, aki – a beutalásra jogosult orvos döntése alapján – 
betegsége, egészségi állapota miatt tömegközlekedési eszközön nem tud utazni, ezért gépkocsival 
megy az egészségügyi intézménybe. Gépkocsival utazás esetén e költségtérítés címén a 
célállomásra az adott viszonylatban a legrövidebb távon közlekedő tömegközlekedési eszköz 
útvonalát kell alapul venni, Az utazási utalványon az orvosnak fel kell tüntetni, hogy a beteg az 
egészségi állapota miatt nem tud tömegközlekedési eszközön utazni, és azt indoklással kell ellátni. 
Ha a beteg egészségi állapota miatt kísérő szükséges az utazáshoz, a közös utazásukra a 
kilométerenkénti 21,- Ft a betegnek és egy kísérőnek együttesen jár.  

Ha a kísért beteg egészségi állapota, illetve elhúzódó kezelése miatt a beteg rövid időn belül nem 
tud a lakóhelyére visszamenni, a kísérő részére – a beteg nélküli utazása esetén – ugyanazon napra 
legfeljebb két út (1 oda‐1 vissza) számolható el, a kísérő hazautazása, illetve a betegért való 
visszautazása során km‐enként 18 Ft‐tal. Ebben az esetben a kísérőnek az általa kísért beteg 
ellátásának igénybevételére vonatkozó, rendelkezésére álló dokumentummal igazolnia kell az 
utazás szükségességének indokát. Ilyen igazolás hiányában a kísérőnek nyilatkozatot kell tennie a 
többszöri utazás szükségességének indokáról.  

Igazolás vagy nyilatkozat nélkül, valamint valótlan tények közlése esetén utazási költségtérítés nem 
állapítható meg. Nem jár a kísérő részére ugyanazon napra vonatkozóan két (1 oda‐ 1 vissza) útra 
költségtérítés, ha az egészségügyi szolgáltató és a beteg lakóhelye egymástól való távolsága a 100 
kilométert meghaladja. Az utazási utalványt a lakóhely szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári 
szakigazgatási szerv részére kell megküldeni vagy személyesen beadni, ahol a kérelem elbírálását 
követően, a megállapított jogosultság esetén utólag folyósítják a költségtérítést. 

[1997. évi LXXXIII. tv. 5/A. §-a 5/B. § aa), 6. § (2), 22. §, 29. § (1) c), (7),61. §, 62. § (4), 66. § 
(1)–(6), 68/A. § (2), 70. § (1) a), (2)–(3), 72. §, 74. §, 75/A. §; 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet 
2. § (2)–(3), 3. § (1) és (3), 4. § (1) b), (3), 11 §; 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet; 85/2007. 
(IV. 25.); 2011. évi CXC. törvény 4. § 25), 18. § (2) c)] 

 

7.6 Segély az egészségi állapot romlás hatásainak enyhítésére 
Méltányossági gyógyszertámogatás ismertebb nevén, vagy évi egyszeri gyógyszertámogatás. 
Amennyiben a kérelmező egészségi állapotában kedvezőtlen változás állt be és az 
egészségkárosodás következtében nehéz anyagi helyzetbe került és más elérhető forrás nem áll 
rendelkezése, úgy kérelmet nyújthat be: 

• Gyógyszerköltségre, ha egészségi állapotának javításához, vagy szinten-tartásához olyan 
nagyobb mennyiségű, vagy magas költségű gyógyszer szükséges, amely havi 
rendszerességgel jelentkezik, vagy egyszeri magasabb összegű kiadást jelent. 

• Természetbeni ellátások térítési díjának csökkentésére, ha az egyes egészségügyi, 
természetbeni ellátások méltányossági alapú támogatását kérelmező esetén valamely oknál 
fogva nincs lehetőség a kérelemnek megfelelő méltányossági támogatás megállapítására. 

Jövedelemhatár a segély kérelem benyújtásához: a közös háztartásban élők 1 főre jutó havi nettó 
jövedelme nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének (28.500-Ft) kétszeresét 
(57.000 Ft) egyedülálló esetében a két és félszeresét (71.250 Ft). E szigorú jövedelem határtól a 
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kérelmező által leírt összes körülményt figyelembe véve és mérlegelve, különös méltánylás 
érdemlő esetben az eljáró szerv eltérhet. 

A kérelem elbírálásához szükséges: 

• adatlap pontos, olvasható kitöltése, valamint írásos kérelem, mely tartalmazza mindazon 
indokokat, melyekre tekintettel kéri a segélyben részesítését, 

• A közös háztartásban élők által - a kérelem benyújtását megelőző három hónapban - 
megszerzett nettó jövedelemről szóló nyilatkozat, 

• a kérelem benyújtását megelőző egy éven belüli betegségét igazoló kórházi, orvosi 
igazolást, 

• a havi gyógyszerköltségről, javasolt gyógyhatású készítményekről szóló orvosi igazolás, 

• társadalombiztosítás által nem támogatott gyógyszerek kiváltását igazoló, névre szóló 
gyógyszertári nyugtát, gyógyhatású készítmények, valamint vény nélküli gyógyszerek 
vásárlását igazoló számlát, 

A kérelemben előadott adatok ellenőrzése, továbbá a korlátozott anyagi keretek és az esetleges 
visszaélések elkerülése érdekében a méltányossági eljárás során az elbíráló szerv ellenőrzi a 
kérelemben foglaltakat. Az OEP főigazgatója, illetve a fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető 
kormánymegbízott a kérelemében foglalt összes körülményre tekintettel dönt a segélyben 
részesítésről és a segély összegéről. Ennek keretében mérlegelik a beteg 

• egészségi állapotában bekövetkezett kedvezőtlen változást, illetve egészségkárosodást, 

• jövedelmi helyzetét, életkörülményeit, 

• egészségügyi szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban felmerült utazási költségét, 

• illetve a méltányosságból megállapítható táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, 
gyermekgondozási díj iránti kérelmének esetleges elutasítását is. 

Amennyiben a kérelmező szociális helyzetre (pl. téli tüzelő megvásárlása, gyermekek részére 
ruhanemű vásárlása, iskolakezdéshez támogatás, lakásra felvett kölcsön visszafizetése) hivatkozva 
kéri segélyben részesítését, úgy kérelmét teljesíteni az egészségbiztosítás terhére nem lehet, 
tekintettel arra, hogy az Egészségbiztosítási Alapból kizárólag egészségügyi ellátásokhoz nyújtható 
támogatás. 

Hatáskörrel rendelkező szerv: 

• Fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott: 50.000,-Ft-os segély 
összegig, 

• Országos Egészségbiztosítási Pénztár: 50.000 Ft-ot meghaladó segély esetén. 

Ügyintézés helye: A beteg lakóhelye szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási 
szerv, ill. kormányablak. 

 

[1997. évi LXXXIII. tv. 5/A. §, 5/B. § a), h)–i), 50. § (5); 

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet az 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról érintett 
szakaszok: 1. § (2) bb), (6), 31/F. – 31/G. § 

168/1997. (X. 6.) Kormányrendelet az 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról érintett 
szakasz: 11. §] 
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8. A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI ÉS 
EGYÉB KEDVEZMÉNYEI 

 

A 102/2011.(VI.29.) Korm. rendelet rendelkezik a súlyos mozgáskorlátozott személyeket 
megillető közlekedési kedvezményekről, amely alapján gépkocsi szerzési és gépkocsi átalakítási 
támogatást lehet megállapítani. Az egyéb fogyatékossággal rendelkező személy új vagy használt 
gépkocsi vásárlásához kérhet gépkocsi szerzési támogatást. 

A kedvezmények megállapítása szempontjából súlyos mozgáskorlátozott személy 

• az a személy, aki mozgásszervi fogyatékosnak minősül, vagy halmozottan fogyatékosnak 
minősül és halmozott fogyatékosságai közül legalább az egyik mozgásszervi 
fogyatékosság, 

• az a személy, aki a 18. életévét nem töltötte be és a magasabb összegű családi pótlékra 
jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet 1. 
számú mellékletének L) pontjában meghatározott mozgásszervi fogyatékosságban 
szenved, vagy P) pontjában meghatározott többszörös és összetett betegségben szenved és 
többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik mozgásszervi fogyatékosságot 
okoz, 

• a közlekedőképességében súlyosan akadályozott személy, amennyiben ez az állapota 
várhatóan legalább három éven keresztül fennáll. 

Egyéb fogyatékossággal élő személy 

• fogyatékossági támogatásra: látási, hallási, értelmi fogyatékosként, vagy azért jogosult, 
mert állapota a személyiség egészét érintő fejlődés átható zavara miatt, az autonómia-
tesztek alapján súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető, vagy azért, mert állapota 
kromoszóma-rendellenesség miatt súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető, és állapota 
tartósan vagy véglegesen fennáll, továbbá önálló életvitelre nem képes vagy mások állandó 
segítségére szorul. vagy  

• a vakok személyi járadékában részesül, vagy  

• fogyatékossági támogatásra halmozottan fogyatékos személyként jogosult, kivéve, ha 
egyik fogyatékossága mozgásszervi fogyatékosság, mivel ebben az esetben természetesen 
mozgásszervi fogyatékosnak tekinthető. 

• a 18. életévét nem töltötte be, és magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről 
és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet 1. számú mellékletének 
K), pontjában meghatározott érzékszervi fogyatékos, vagy az M) pontjában meghatározott 
értelmi fogyatékos vagy N) 1. pontja alapján autizmus betegségben szenved, 

• vagy a P) pontban meghatározott többszörös és összetett betegségben szenved és 
többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik a K), M) vagy az N) 1. pont 
szerinti betegség, illetve fogyatékosság. 

Közlekedőképességében súlyosan akadályozott személy 

A szakértői szerv közlekedőképességében súlyosan akadályozottnak minősíti azt a személyt, 
akinek a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló 7/2012. (II. 14.) NEFMI 
rendelet 1. melléklete szerinti 

a) mozgásszervi részkárosodása, 

b) idegrendszeri károsodás okozta felső végtagi részkárosodása, 

c) idegrendszeri károsodásból eredő járászavara, 
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d) alsó, illetve felső végtagi perifériás keringési károsodás miatti részkárosodása, vagy 

e) az egészségi állapot meghatározásának módszerére vonatkozó szabályok alapján az a)–d) 
pont szerinti két részkárosodása együttesen eléri vagy meghaladja a 40%-ot, és közlekedési 
képessége a d4452, d4500, d4501 vagy d4702 FNO kódok szerint legalább súlyosan nehezített. 

A szakértői szerv a szakvéleményét 60 napon belül adja ki.  

A szakvélemény tartalmazza: 

• a közlekedőképesség súlyos akadályozottságának fennállását vagy fenn nem állását, 

• a következő felülvizsgálat időpontját. 

Közlekedőképesség megállapítása 

A közlekedőképesség vizsgálatát nem kell elvégezni a fogyatékossági támogatásban részesülők, 
illetve a 18. életévüket be nem töltött fogyatékos gyermek esetében, akire tekintettel magasabb 
összegű családi pótlékot folyósítanak.  

A kedvezmény/támogatás/mentesség megállapítása iránti igényt a járási hivatalnál konkrét jogcím 
megjelölésével kell előterjeszteni. 

8.1 Gépjárműadó fizetése alóli mentesség 

Adómentes az a súlyos mozgáskorlátozott személy, súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, 
cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú 
személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő – ideértve a nevelő-, mostoha- 
vagy örökbefogadó szülőt is (a továbbiakban együtt: mentességre jogosult adóalany)  

– egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem személy taxiként üzemelő személygépkocsija 
után legfeljebb 13.000,- forint 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. 

8.2 Személygépkocsi szerzési támogatás 

• A súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy esetén a közúti 
járművek műszaki megvizsgálásáról szóló rendelet értelmében új járműnek minősülő 
személygépkocsit, vagy 

• a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy esetén újnak nem 
minősülő, de legfeljebb öt éve forgalomba helyezett személygépkocsit, vagy 

• a súlyos mozgáskorlátozott személy esetén segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- 
vagy négykerekű járművet, kivéve a quadot, vagy 

• a súlyos mozgáskorlátozott személy esetén járműnek nem minősülő, sík úton önerejéből 10 
km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes gépi meghajtású kerekesszéket. 

A szerzési támogatás mértéke 

• új járműnek minősülő személygépkocsi vásárlása esetén 900.000,-Ft. Új személygépkocsi 
vásárlása esetén a Széchenyi/Suzuki Konzorcium közreműködésével: Suzuki Swift 1,2 
GLX és Suzuki SX4 gépjárművek vásárolhatók. 

• a súlyos mozgáskorlátozott személy speciális igényeinek megfelelő műszaki feltételekkel 
rendelkező, újnak nem minősülő, de legfeljebb négy éve forgalomba helyezett 
személygépkocsi esetén a vételár  60%-a, de legfeljebb 600.000,- Ft,  

• segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy négykerekű jármű esetén a vételár 60%-
a, de legfeljebb 600.000,- forint, vagy 
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• járműnek nem minősülő, sík úton önerejéből 10 km/óra sebességnél gyorsabban haladni 
nem képes gépi meghajtású kerekesszék esetén a vételár 60%-a, de legfeljebb 600.000,- 
forint. 

Az utóbbi két esetben vételárnak a társadalombiztosítási támogatással csökkentett vételár minősül. 

8.3 Személygépkocsi átalakítás 

A vezetés feltételeként külön jogszabály alapján előírt automata sebességváltóval, vagy más 
segédberendezéssel történő felszereléséhez, átalakításához, vagy 

a súlyos mozgáskorlátozott személy szállítását lehetővé tevő átalakításához, vagy a biztonságos 
szállítását szolgáló eszközzel való ellátásához nyújt hozzájárulást. 

A személygépkocsi átalakítási támogatás mértéke az átalakítás költsége, de legfeljebb 90.000,- 
forint. A szerzési és az átalakítási támogatás egyidejűleg is igényelhető.  

Közlekedési kedvezményre jogosultság 

A személygépkocsi szerzési és átalakítási támogatást abban az esetben lehet megállapítani, ha a 
súlyos mozgáskorlátozott személy:  

• a kérelem benyújtását megelőző hét éven belül õ maga vagy rá tekintettel más személy 
nem részesült közlekedési kedvezményben, és 

• a keretszámra tekintettel a közlekedési kedvezmény számára megállapítható, és 

• új, vagy használt gépkocsi szerzési kérelem esetében az igénylő vezetői engedéllyel 
rendelkezik vagy őt szállítást végző személy szállítja, és 

• segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy négykerekű jármű szerzési kérelem 
esetén és a gépkocsi sebességváltóval, vagy más segédberendezéssel történő 
felszereléséhez, átalakításához való átalakítási kérelem esetén a súlyos mozgáskorlátozott 
személy vezetői engedéllyel rendelkezik, és 

• a súlyos mozgáskorlátozott személy szállítását lehetővé tevő átalakításához, vagy a 
biztonságos szállítását szolgáló eszközzel való ellátásához benyújtott átalakítási támogatás 
iránti kérelem esetén őt a szállítást végző személy szállítja. 

Új vagy használt gépkocsi vásárlásához szerzési támogatásra az egyéb fogyatékossággal élő 
személy abban az esetben jogosult, ha: 

• a kérelem benyújtását megelőző hét éven belül ő maga vagy rá tekintettel más személy 
nem részesült a kérelem szerinti közlekedési kedvezményben, és 

• a keretszámra és az egyéb feltételekre tekintettel a szerzési támogatás számára 
megállapítható, és 

• önálló személygépkocsi használó vagy szállítást végző személy szállítja. 

Önálló személygépkocsi használónak az a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb 
fogyatékossággal élő személy minősül: 

• aki gépkocsi vezetésére jogosító érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik,  

• továbbá az a súlyos mozgáskorlátozott személy, aki 

• három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpár vezetésére jogosító érvényes vezetői 
engedéllyel rendelkezik, vagy 

• gépjárművezetői alkalmasságát az átalakítás előírásával a rehabilitációs szakigazgatási 
szerv, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal vagy jogelődje megállapította, és nem 
áll járművezetéstől eltiltó jogerős bírói ítélet vagy szabálysértési határozat hatálya alatt. 
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Szállítást végző személy a súlyos mozgáskorlátozott, illetve az egyéb fogyatékossággal élő személy 
személygépkocsival történő szállítását írásbeli nyilatkozatban vállaló, gépkocsi vezetésére 
jogosító érvényes vezetői engedéllyel rendelkező: 

• vér szerinti, örökbefogadó- és nevelőszülő, házastárs, élettársi nyilvántartásba bejegyzett 
élettárs, 

• a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személlyel legalább egy 
éve közös háztartásban élő vér szerinti, örökbefogadott és nevelt gyermek, vagy testvér, 

• a súlyos mozgáskorlátozott, illetve az egyéb fogyatékossággal élő személy 
személygépkocsival történő szállítását a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény 
szerinti önkéntes jogviszonyban végző személy, amennyiben nem áll a járművezetéstől 
eltiltó jogerős bírói ítélet vagy szabálysértési határozat hatálya alatt. 

A közlekedési kedvezmény megállapításánál előnyben kell részesíteni azt a súlyos 
mozgáskorlátozott személyt valamint egyéb fogyatékossággal élő személyt, aki 

• kereső tevékenységet folytat, 

• tanulói, képzési jogviszonyban áll, 

• 14 éven aluli gyermeket egyedülállóként nevel, vagy 

• honvédelmi kötelezettség teljesítése során, azzal összefüggésben vált súlyos 
mozgáskorlátozott, vagy egyéb fogyatékossággal élő személlyé. 

A fentiek körébe nem tartozó súlyos mozgáskorlátozott személy és egyéb fogyatékossággal élő 
személy csak akkor részesíthető közlekedési kedvezményben, ha valamennyi, a fenti feltételeknek 
megfelelő kérelem alapján megállapították a jogosultságot, és ez a keretszámot nem merítette ki. 

Igénybenyújtás helye 

A közlekedési kedvezmény iránti kérelmet a lakóhely szerint illetékes szociális és gyámhivatalnál 
kell benyújtani, minden év május 15-ig és szeptember 30-ig lehet benyújtani. 

A rendeletben meghatározott feltételekkel rendelkező súlyos mozgáskorlátozott személy részére a 
kedvezményre való jogosultságot jövedelmi vizsgálat nélkül állapítják meg. 

A kérelemben fel kell tüntetni, hogy a kérelmező a szerzési vagy átalakítási támogatás melyik 
típusát igényli, valamint a szállítást végző személy esetén a szállítást végző személy természetes 
személyazonosító adatait. 

Szükséges dokumentumok  

A kérelemhez mellékelni kell a súlyos mozgáskorlátozottság, illetve egyéb fogyatékosság tényét 
igazoló, 

• aa) a fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági határozat, vagy a 
megállapítás alapjául szolgáló hatályos szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény 
másolatát, vagy 

• ab) a magasabb összegű családi pótlékra jogosító igazolás másolatát, vagy 

• ac) a szakértői szerv által a közlekedőképesség minősítéséről kiadott szakvélemény 
másolatát, vagy 

• ad) a súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedőképességének minősítését elősegítő, 
rendelkezésre álló orvosi dokumentációt és egyéb iratokat, ha az aa)–ac) alpont szerinti 
iratok nem állnak rendelkezésre, vagy 

• ae) a vakok személyi járadékának megállapításáról szóló hatósági határozat vagy a 
vakok személyi járadékát kérelmező csökkentlátó nyilvántartó lap másolatát, és 
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• az önálló személygépkocsi használó vagy a szállítást végző személy érvényes vezetői 
engedélyének, vagy a gépjárművezetői alkalmasságot tanúsító szakvéleménynek a 
fénymásolatát, valamint nyilatkozatát arra nézve, hogy nem áll a járművezetéstől eltiltó 
jogerős bírói ítélet vagy szabálysértési határozat hatálya alatt,  

• a szállítást végző személy írásbeli nyilatkozatát, továbbá a hozzátartozói kapcsolatot, a 
közös háztartásban élést igazoló dokumentum fénymásolatát, az önkéntes szerződés 
fénymásolatát, és 

• a kereső tevékenység folytatását igazoló dokumentumokat, 

• a tanulói, képzési jogviszony fennállását igazoló dokumentumokat, 

• a kérelmező nyilatkozatát a gyermek egyedülállóként nevelésének tényéről, 

• a szakértői szervnek vagy jogelődjének a hadigondozásról szóló törvény szerinti 
hadieredetű fogyatkozás fennállását igazoló szakvéleményét, és 

• a súlyos mozgáskorlátozott az egyéb fogyatékossággal élő személy és a szállítást végző 
személy nyilatkozatát arról, hogy nem részesült õ maga vagy más személy rá tekintettel 
közlekedési kedvezményben, és 

• a súlyos mozgáskorlátozott, illetve az egyéb fogyatékossággal élő személy nyilatkozatát 
arról, hogy a rendeletben meghatározott szerződés megkötését vállalja. 

A Szociális és Gyámhivatal döntésének időpontja: 

• a tárgyév március 31-éig benyújtott kérelmek esetén a tárgyév június 15-éig, 

• a tárgyév szeptember 30-áig benyújtott kérelmek esetén a tárgyév december 15-éig az 
általa létrehozott bizottság véleményének kikérésével dönt a jogosultságokról.  

A hivatal a tárgyév március 31-éig benyújtott kérelmekről történő döntése során legfeljebb a 
keretszám 50%-ának megfelelő támogatás felhasználásáról határozhat. A támogatást nem 
eredményező azon kérelmekről, amelyek esetében az elutasítás indoka a keretszám kimerülése, a 
hivatal tárgyéven belül – a szeptember 30-áig benyújtott kérelmekkel egyidejűleg – ismételt 
benyújtás nélkül határoz. 

A közlekedési kedvezményben nem részesített kérelmezők között a hivatal sorrendet állít fel, és 
abban az esetben, ha a támogatás felhasználására előírt határidő lejár, vagy a jogosult a 
megállapított támogatásról lemond, az új jogosultakat ennek a sorrendnek megfelelően jelöli ki. 

A támogatás felhasználása 

• új vagy használt gépkocsi szerzési támogatás iránti igény esetében a pályáztatási eljárás 
útján kiválasztott, finanszírozási tevékenységgel foglalkozó pénzügyi szolgáltatást nyújtó 
szervezettel kötött kölcsönszerződés keretében, a Széchenyi/Suzuki Konzorcium 
közreműködésével Suzuki Swift 1,2 GLX és SX4 szgk. vásárolható. Infó: lehetosegauto.hu 

• minden, a fentiek alá nem tartozó esetben a hivatal által kiállított utalvány vételárba vagy 
az átalakítás költségébe történő beszámításával történik. 

A támogatás felhasználása során a kölcsönszerződést a súlyos mozgáskorlátozott személlyel kötik 
meg, illetve az utalványt az ő nevére állítják ki. 

Tudnivalók a kölcsönszerződésről 

A finanszírozó szervezet a jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedését követően 
tizenöt napon belül megkeresi a jogosultat a kölcsönszerződés megkötése céljából. A 
kölcsönszerződést pénzügyi lízing keretében, három éves futamidővel kötik meg, a megállapított 
szerzési támogatás összegének levonásával a vételárból fennmaradó összegre. 
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 Ha a kölcsönszerződés a határozat jogerőre emelkedésétől számított három hónapon belül nem jön 
létre, a szerzési támogatás nem folyósítható. Ebben az esetben a hivatal a felszabadult szerzési 
támogatásnak megfelelő összegben új jogosultat jelöl ki. 

A hivatal a segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy négykerekű jármű, vagy járműnek 
nem minősülő gépi meghajtású kerekesszék, illetőleg a gépkocsi átalakítása esetén utalványt állít 
ki.  

Az utalványt a hivatal a jogosultságot megállapító határozatának jogerőre emelkedését követő 
tizenöt napon belül állítja ki. A jármű, illetve kerekesszék az utalvány kiállítását követően 
vásárolható meg, a személygépkocsi pedig ezt követően alakítható át. Az utalvány kiállítása előtti 
megvásárlás vagy átalakítás esetén a közlekedési kedvezmény nem folyósítható. 

Utalvány érvényességi ideje 

Az utalvány a kiállításától számított hat hónapig használható fel. A hivatal a lejárt és a fel nem 
használt utalvány esetében új jogosultat jelöl ki. 

Utalvány felhasználási helye 

Az utalvány a belföldi kereskedelmi forgalomban járművek, illetve gyógyászati segédeszközök 
értékesítésével foglalkozó, adószámmal rendelkező kereskedőnél, illetve belföldi, adószámmal 
rendelkező, személygépkocsi szervizelését és karbantartását végző szolgáltatónál használható fel. 
A kereskedő az utalvány értékét a vételárba, illetve az átalakítás költségébe beszámítja. 

Elidegenítési tilalom 

A szerzési támogatással érintett személygépkocsi a kölcsönszerződés megkötésének napjától 
számított három éven belül nem idegeníthető el. 

A személygépkocsi forgalomba helyezésére, illetve tulajdonjogának átírására a szerzési támogatás 
jogosultjának lakóhelye szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál indított eljárásban 
meghatalmazottként a finanszírozó szervezet jár el, és egyidejűleg kezdeményezi az elidegenítési 
tilalomnak a járműnyilvántartásba az állam javára történő bejegyzését. Az elidegenítési tilalom 
bejegyzéséről szóló határozatát a közlekedési igazgatási hatóság közli a hivatallal, a finanszírozó 
szervezettel és a szerzési támogatás jogosultjával. 

Ha a szerzési támogatás jogosultja nem adott a fenti eljárás lefolytatásához szükséges 
meghatalmazást, a finanszírozó szervezet erről a tényről értesíti a hivatalt.  

Ebben az esetben a szerzési támogatás jogosultjának a szerzési támogatást vissza kell fizetnie. A 
visszafizetést a hivatal határozattal rendeli el.  

A szerzési támogatás jogosultja, illetve örököse a hivatal előzetes hozzájárulásával az elidegenítési 
tilalom fennállásának ideje alatt a személygépkocsit csak akkor idegenítheti el, ha a szerzési 
támogatásnak a határozathozatal napjától számított időarányos részét a miniszternek visszafizeti. A 
hivatal az előzetes hozzájárulást megadó határozatában rendelkezik a támogatás időarányos 
részének tizenöt napon belüli visszafizetéséről, az elidegenítési tilalom járműnyilvántartásból való 
törléséről és a törzskönyvnek a szerzési támogatás jogosultja, illetve örököse részére történő 
kiadásáról. 

Közlekedési támogatásra való jogosultság megszűnt. 

8.4 Parkolási Igazolvány 

Jogosultak köre 

• a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 
29.) Kormányrendelet értelmében, közlekedőképességében súlyosan akadályozott, 

• látási, értelmi, mozgásszervi fogyatékos, illetve autista, 

• 2001. július 1-jét megelőzően vaknak, vagy 
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• a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 
rendelet szerint vaknak vagy gyengénlátónak, mozgásszervi fogyatékosnak, értelmi 
fogyatékosnak, vagy autistának minősül,  

• A szakorvosi igazolást arról, hogy a magasabb összegű családi pótlékról jogosító 
betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet 1. számú 
melléklete szerint vaknak vagy gyengénlátónak (K.1.), mozgásszervi fogyatékosnak (L.1–
5.), értelmi fogyatékosnak (M.1–2.) vagy autistának (N.1.) minősül 

és a minősítést szakvéleménnyel vagy szakhatósági állásfoglalással igazolja. 

Parkolási igazolvány igénylése 

Az igazolvány kiadására irányuló eljárás kérelemre indul. A kérelmet a lakóhely szerint illetékes 
okmányirodáshoz, vagy a jegyzőhöz is be lehet nyújtani. A kérelemhez mellékelni kell a 
betegséget, fogyatékosságot igazoló szakvéleményt vagy szakhatósági állásfoglalást. Ha az ügyfél 
nem személyesen nyújtja be kérelmét, egy darab igazolványképet is mellékelnie kell a kérelméhez. 
A személyesen eljáró ügyfél a kérelem előterjesztésekor a kérelmet saját kezűleg írja alá. Az 
ügyfélnek a kérelmet akkor is saját kezűleg kell aláírnia, ha helyette meghatalmazottja jár el. Az 
ügyfél írásképtelensége esetén, a kérelmen ezt a tényt – az aláírás céljára szolgáló rovatban – a 
körzetközponti jegyző „írásképtelen” bejegyzéssel tünteti fel. 

Szükséges dokumentumok 

Közlekedőképességében súlyosan akadályozott személynek: A rehabilitációs szakigazgatási szerv 
szakhatósági állásfoglalását a közlekedőképesség minősítéséről. Ha a szakvélemény, szakhatósági 
állásfoglalás nem áll rendelkezésre, a kérelemhez mellékelni kell a súlyos mozgáskorlátozott 
személy közlekedőképességének minősítését elősegítő, rendelkezésre álló orvosi dokumentációt és 
egyéb iratokat. Ebben az esetben a körzetközponti jegyző a kérelem beérkezésétől számított nyolc 
napon belül az iratok megküldésével megkeresi a megyei kormányhivatal rehabilitációs 
szakigazgatási szervét a közlekedőképesség minősítése érdekében. 

Látási, értelmi, mozgásszervi fogyatékos, illetve autista személynek: A megyei kormányhivatal 
rehabilitációs szakigazgatási szervének szakhatósági állásfoglalását a súlyos fogyatékosság 
minősítéséről. 

2001. július 1-jét megelőzően vaknak minősített személynek: A területi vezető szemész által 
kiállított, a vakok személyi járadékát kérelmező nyilvántartási lapot. 

Magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló rendelet 
szerint vaknak, gyengénlátónak, mozgásszervi, értelmi fogyatékosnak vagy autistának 
minősülőnek (törvényes képviselőjének): A szakorvos által kiállított Igazolást a tartósan beteg, 
illetőleg súlyosan fogyatékos gyermekről. 

Fontos! 

• Használatkor az igazolványt a mozgásában korlátozott személyt szállító jármű szélvédője 
mögött úgy kell elhelyezni, hogy előlapja a hatályosság és a jogosultság ellenőrzése 
céljából látható legyen. Az igazolványt az ellenőrzésre jogosult személy felszólítására 
ellenőrzés céljából át kell adni. 

• 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.  

• Amennyiben a jogosult maga él vissza az igazolvány biztosította kedvezményekkel, az 
igazolványt vissza kell vonni és a visszavonástól számított egy évig részére új igazolvány 
nem állítható ki.  

• Az igazolványban foglaltak adattartalmát, érvényességét, hatályát, jogszerű használatát a 
rendőrség és a közterület-felügyelő jogosult ellenőrizni. 
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• Ha az igazolvány kiadásáig a kérelemben feltüntetett adatokban változás következik be, az 
ügyfél köteles az adatváltozást haladéktalanul bejelenteni és a kérelmet annak megfelelően 
módosítani. 

• A nyilvántartott adatok megváltozását az adatváltozást követő 15 napon belül be kell 
jelenteni a körzetközponti jegyzőnél. Ha az adatváltozás az igazolványban feltüntetett 
adatokat is érinti, a bejelentéssel egyidejűleg az igazolvány cseréjét is kérelmezni kell. 

• Akinek az igazolványát eltulajdonították, megsemmisült vagy elvesztette, köteles azt 
haladéktalanul, de legkésőbb a tudomására jutástól számított nyolc munkanapon belül 
bármely körzetközponti jegyzőnél bejelenteni.  

• A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 164/1995. (XII. 
27.) Korm. rendelet 2. és 3. számú melléklete szerinti orvosi szakvélemény parkolási 
igazolvány igénylésére és hatályának meghosszabbítására a hatályossági idején belül 
felhasználható. 

Közlekedési szabályok 

Az igazolvánnyal sem lehet bárhol, megállni, parkolni. Megállni tilos tábla hatálya alatt semmiféle 
kedvezményre nem jogosultak a mozgásukban korlátozott személyek, amennyiben ilyen helyen 
megállnak, várakoznak, ugyanaz a szankció vonatkozik rájuk, mint bármely más járműre. 
Várakozni tilos tábla hatálya alatt viszont már – egy kivételtől eltekintve – várakozhatnak. Ez a 
kivétel a kijelölt rakodóhely, ahol nem szabad megállni a jelzett időszakban. A mozgásában 
korlátozott személyt szállító jármű behajthat lakó- és pihenő övezetbe, gyalogos és kerékpáros 
övezetbe és olyan területre is – amennyiben úti célja ott van vagy csak azon keresztül közelíthető 
meg -, ahová mindkét irányból behajtani tilos tábla, vagy gépjárművel, motorkerékpárral, 
segédmotoros kerékpárral, valamint járműszerelvénnyel behajtani tilos tábla tiltja a behajtást. 
Ezekben az övezetekben a jármű várakozhat is. Ezen felül természetesen a parkolási igazolvánnyal 
meg lehet állni és várakozni a mozgáskorlátozott személyt szállító jármű részére fenntartott, 
táblával jelölt várakozóhelyen és – tábla és útburkolati jel engedélye hiányában – a járdán is, ha 
legfeljebb a járda felét foglalja el a jármű, a gyalogosok részére legalább 1,5 méter széles sáv 
marad, valamint a jármű tengelyterhelése nem haladja meg az 1000 kilogrammot. 

8.5 Akadálymentesítési támogatás 
Az akadálymentesítési támogatás összege: 

• akadálymentes új lakás építéséhez, új lakás vásárlásához legfeljebb 250.000,-Ft, ha az 
építtető vagy a vásárló, illetve az építtetővel vagy a vásárlóval együtt költöző közeli 
hozzátartozó vagy élettárs a mozgáskorlátozott személy, 

• meglévő lakáson, lakóépületen végzett akadálymentesítéshez legfeljebb 150.000,-Ft, ha a 
lakás tulajdonosa, illetve a tulajdonossal közös háztartásban élő közeli hozzátartozó vagy 
élettárs a mozgáskorlátozott személy, vagy ha az önkormányzati lakásra határozatlan idejű 
bérleti jogviszonnyal rendelkező személy vagy vele közös háztartásban élő közeli 
hozzátartozó vagy élettárs a mozgáskorlátozott személy. 

Igénylők köre 

A támogatást a mozgáskorlátozott személy vagy a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozó, 
vagy az élettárs igényelheti, ha a mozgásukban nem akadályozottak használatára tervezett és az 
érvényben lévő általános építési előírások szerint megépített lakóépületet, illetve az abban lévő 
lakást egyáltalában nem, vagy csak indokolatlanul nagy nehézségek árán tudná rendeltetésszerűen 
használni, és ezért ahhoz, hogy az épületet, illetve lakását megfelelően használhassa, 
többletköltségek vállalásával kell azt akadálymentessé tenni. 

Igénylés helye 

Az akadálymentesítési támogatás iránti kérelmet a hitelintézethez kell benyújtani. 

Szükséges dokumentumok 
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A mozgásszervi fogyatékosságot, illetve súlyos mozgáskorlátozottságot a következő módon kell 
igazolni, a támogatásra irányuló kérelem benyújtásakor: 

A fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági határozat másolatát, vagy a szakértői 
szerv vagy jogelődje által az egészségkárosodás minősítése során kiadott szakvéleményét, 
szakhatósági állásfoglalásának másolatát arról, hogy a beteg a BNO kód XIII. főcsoportjába (csont-
izomrendszer és kötőszövet betegségei) tartozó vezető diagnózisra tekintettel megállapított, 
legalább 40%-os egészségkárosodással rendelkező személy; valamint gyermekek esetén a 
magasabb összegű családi pótlékra jogosító szakorvosi igazolás a mozgásszervi betegségről. 

Ha a súlyos mozgáskorlátozottság igazolása céljából szükséges iratok nem állnak rendelkezésre, a 
súlyos mozgáskorlátozottság előzetes vizsgálatát – a súlyos mozgáskorlátozott személy 
közlekedőképességének minősítését elősegítő, rendelkezésre álló orvosi dokumentáció és egyéb 
iratok benyújtásával települési, a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat jegyzőjénél lehet 
kezdeményezni. A jegyző a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül az iratok 
megküldésével megkeresi a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalt a közlekedőképesség 
minősítése érdekében. 

A támogatási kérelemhez az akadálymentesítési munkák műszaki leírását, valamint azok építési 
költségét tartalmazó költségvetést mellékelni kell. 

Akadálymentesítési munkának minősül: 

• lépcsőt helyettesítő feljáró, rámpa kialakítása, 

• elektromosan távirányítható nyílászárók, nyitó berendezések, távnyitó szerkezetek 
beépítése, 

• kaputelefon beszerelése, 

• korlátok, kapaszkodók beépítése, felszerelése, 

• ajtó kiszélesítése, küszöbök megszüntetése, padlóburkolat csúszásmentesítése, járda 
kialakítása, 

• beépített bútorok áthelyezése, különleges elhelyezése, kialakítása, 

• különleges fürdőszobai és konyhai berendezések elhelyezése, átalakítása, áthelyezése, 
kialakítása, csaptelepek, szerelvények, eszközök felszerelése, kialakítása a fogyatékosság 
jellege által indokolt módon és mértékben, 

• higiéniai helyiségek kialakítása és átalakítása, méreteinek növelése, kádak, zuhanyzó tálcák 
kiegészítő berendezésekkel történő kiváltása, 

• felvonó, lépcsőjáró emelőszerkezet létesítése, 

• elektromos szerelvények, aljazok, kapcsolók áthelyezése, 

• lakás komfortfokozatának növelése céljából gáz, illetve egyéb, szilárd tüzelőanyag 
mozgatását nem igénylő közmű bevezetése, illetve belső hálózatának kialakítása, 
központosított fűtés kialakítása vagy cseréje, beleértve a megújuló energiaforrások 
alkalmazását is. 

[12/2001. (I.31.) Korm. rendelet 9-10. §] 
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9. VÉDENDŐ FOGYASZTÓ 

Védendő fogyasztókat megillető kedvezmények 

A lakhatás megőrzése, illetve a hajléktalanná válás megelőzése érdekében a legnehezebb anyagi 
körülmények között élők speciális védelmet érdemelnek – az energiaszolgáltatás tekintetében is. 
Ennek eleget téve – az Európai Unió előírásai alapján – került bevezetésre az ún. védendő 
fogyasztók intézménye a villamosenergia (2008. január 1-től), illetve a gázszolgáltatás (2009. 
január 1-től) tekintetében. 

Ezen belül két kategóriát – a szociálisan rászoruló és a fogyatékossággal élő fogyasztók csoportját 
– különítenek el a jogszabályok. 

9.1 Szociálisan rászoruló fogyasztó 
 Az a természetes személyt, aki, vagy akinek a háztartásában élő személy: 

• időskorúak járadékában részesül, 

• aktív korúak ellátására jogosult, 

• lakásfenntartási támogatásban részesül, 

• ápolási díjban részesül, 

• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 

• otthonteremtési támogatásban részesült (a támogatás megállapításától számított 3 éven 
keresztül), vagy 

• nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a gondozásába helyezett 
átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermeket. 

Igénybe vehető kedvezmények 

• Fizetési kedvezmények: részletfizetés, fizetési haladék 

• Előrefizető mérő 

Fizetési kedvezmények (részletfizetés, fizetési haladék) 

• A kedvezmény igénybevételének időtartama alatt elfogyasztott energia ellenértékét, a 
tartozás részösszegeit, illetve a tartozás halasztott összegét határidőben ki kell egyenlíteni.   

• 12 naptári hónapon belül egy alkalommal kérhető részletfizetés: az igénylést megelőző 12 
hónap átlagfogyasztásához igazodik (1 havi fogyasztás ellenértékét meg nem haladó 
tartozásnál 2 hónap, 3 havi alatt: 5 hónap, 3 havin túl 6 hónap). 

Fizetési haladék: időtartama legfeljebb 30 nap. 

Előrefizető mérő  

Olyan – a kártyás mobiltelefonok analógiájára működő – fogyasztásmérő, amely a fogyasztást csak 
az ellenérték előzetes megfizetése esetén teszi lehetővé, ezért nem lehetséges a hátralék 
felhalmozása (ezen felül tudatos és takarékos magatartásra ösztönöz).  

Jogosultsági feltételei:  

• A fizetési kedvezmények biztosítása mellett a szolgáltatónak fel kell ajánlania az előre 
fizető mérő felszerelésének lehetőségét; 

• amennyiben a védendő fogyasztó a fizetési kedvezmények ellenére sem rendezi a 
tartozását (vagy a megállapodásban foglaltakat nem tartja be), a további vételezést a 
szolgáltató ilyen mérő felszereléséhez kötheti; 

• a védendő fogyasztót fizetési késedelem vagy nem fizetés esetén csak akkor lehet az 
energia-ellátásból kikapcsolni, ha – a fentiek szerinti felajánlás alapján – a speciális mérő 
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felszerelésébe nem egyezik bele, illetve annak felszerelését, üzembe helyezését 
akadályozza vagy meghiúsítja ("kikapcsolási védelem"); 

• a szolgáltatásból már kikapcsolt – a szociálisan rászoruló fogyasztói státuszra jogosító 
ellátások valamelyikében részesülő – fogyasztó pedig a nyilvántartásba történő felvételével 
egyidejűleg kérheti az előre fizető mérő felszerelését. 

• A készülék beszerzési és felszerelési költségei a szolgáltatókat terhelik, továbbá ő köteles 
gondoskodni a mérők működtetésének (feltöltésének) az ügyfélszolgálatain és elektronikus 
úton történő biztosításáról. 

• A készülék felszerelésével egyidejűleg meg kell állapodni a fennálló hátralék 
törlesztéséről; az órák működtetését az önkormányzat segíteni köteles (azon személy 
részére, akinél ilyen készülék működik, a lakásfenntartási támogatást részben vagy 
egészben a készülék működtetését lehetővé tevő eszköz formájában kell nyújtani). 

9.2  Fogyatékossággal élő fogyasztó 

• fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesül, 

• (vagy aki után szülője vagy eltartója) magasabb összegű családi pótlékban részesül. 

Igénybe vehető kedvezmények: 

• különleges bánásmód a méréssel, leolvasással, számlázással, díjfizetéssel kapcsolatban (pl. 
készpénzben történő számlakiegyenlítés a felhasználási helyen, az általánostól eltérő 
mérőhelykialakítás, a számla értelmezéséhez nyújtott egyedi segítség stb.) – csak akkor, ha 
nincs a háztartásban fogyatékossággal élőnek nem minősülő személy 

• szükségáramforrás (a tervezett üzemszünet idejére), illetve szünetmentes áramforrás 
(váratlan üzemzavar következményeinek megelőzése céljából) 

• A "kikapcsolási védelem" és – ennek következtében – az előrefizető mérő ezen 
fogyasztókat is megilleti, a szociálisan rászoruló fogyasztóknál részletezett feltételekkel. 

Kedvezmények igénylése 

• Az igénylés alapvető feltétele, hogy a szolgáltató az érintett fogyasztót – kérelmére – 
nyilvántartásába felvegye. 

• a regisztrációhoz szükséges adatlap fogyasztóra vonatkozó részének kitöltése és aláírása; 

• az adatlapot ki kell töltetni a védelemre jogosító ellátást megállapító igazgatási szervvel is 
(települési önkormányzat jegyzője és a Magyar Államkincstár); 

• a kitöltött és aláírt adatlapot a kiállításától számított 30 napon belül be kell nyújtani a 
szolgáltató ügyfélszolgálatára, aki 8 napon belül köteles a regisztrációt megtenni. 

A védettséggel járó jogokat csak egy felhasználási helyen lehet gyakorolni, a védendő státusz 
alapjául szolgáló ok fennállását pedig minden év március 31-ig ismételten igazolni kell (az ehhez 
szükséges adatlapot a szolgáltató megküldi az érintettnek). 

http://www.szmm.gov.hu/main.php?folderID=13894&articleID=41386&ctag=articlelist&iid=1 

[A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 64-65. §; 273/2007. (X. 19.) 
Kormányrendelet 30-37. § 

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 65-66. §; 19/2009. (I.30) Kormányrendelet 56-
62. §] 

 

 

http://www.szmm.gov.hu/main.php?folderID=13894&articleID=41386&ctag=articlelist&iid=1



	A szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentésére közgyógyellátási igazolvány adható ki. 2015. március 1-jétől az önkormányzat méltányosságból közgyógyellátást nem állapít meg. A helyi önkormányzat képviselő-testülete a rendeletében meghatározott feltételek alapján települési támogatást nyújt. Települési támogatás keretében nyújtható támogatás a gyógyszerkiadások viseléséhez.
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