HSOÉSZ és az ÉTA Országos Szövetség
TEMATIKUS/ SZAKMAI nap
2020. Szeptember 2.
10:15 - 12:00
Előadás: Az érintettek és családtagjaik
pénzbeli/jogi támogatási lehetőségei, ezek
elérésének módjai.
Előadó: Dr. Gazsi Adrienn / Kézenfogva Alapítvány

Tematika
A fogyatékosság fogalma és kategóriái az ENSZ konvenció
alapján és a hazai szabályozásban (Az ellátások alapja a
fogyatékosság. Mely területen hogyan igazoljuk?)
2) A szociális ellátórendszer által nyújtott ellátások
2.1 Fogyatékossághoz kötődő ellátások
Magasabb összegű családi pótlék
Fogyatékossági támogatás
Rokkantsági járadék
2.2 Családokat megillető pénzbeli ellátások
 Ápolási díj (járási hivatal)
 Gyermekek otthongondozási díja (járási hivatal)
 Tartós ápolást végzők időskori támogatása (járási hivatal)
 Árvaellátás
2.3 Megváltozott munkaképességű személyek ellátásai
 Rehabilitációs ellátás
 Rokkantsági ellátás
 Kivételes rokkantsági ellátás
1)

Tematika (2)
2.4. Természetbeni ellátások, Egyéb
kedvezmények
 Közgyógyellátás (alanyi, normatív)
 Egészségügyi szolgáltatásra való
jogosultság
Parkolási igazolvány
Gépkocsi szerzési támogatás
Védendő fogyasztó
Gépjárműadó kedvezmény

Jogi háttér (törvények):

• 2007. évi XCII. törvény a Fogyatékossággal élő
személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz
kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről
• 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek
jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról
• 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról
• 1998. évi LXXXIV. törvény a családok
támogatásáról
• 2011. évi CXCI. törvény a megváltozott
munkaképességű személyek ellátásairól és egyes
törvények módosításáról
• 1995. évi CXVII. törvény a személyi
jövedelemadóról
• 1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról

Jogi háttér (rendeletek):
• 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet a súlyos fogyatékosság
minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági
támogatás folyósításának szabályairól
• 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet a rokkantsági járadékról
• 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet a magasabb összegű családi
pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról
• 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet a mozgásában korlátozott
személy parkolási igazolványáról
• 335/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet az összevont adóalap adóját
csökkentő kedvezmény igénybevétele szempontjából súlyos
fogyatékosságnak minősülő betegségekről
• 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet a közforgalmú
személyszállítási utazási kedvezményekről
• 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet a súlyos mozgáskorlátozott
személyek közlekedési kedvezményeiről
• 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami
támogatásokról

1) A fogyatékosság fogalma és kategóriái az ENSZ konvenció alapján és
a hazai szabályozásban

 A fogyatékosság fogalom társadalmi modell szerinti
megközelítése
 Fogyatékossággal élő személy minden olyan személy, aki
hosszan tartó fizikai, értelmi, szellemi vagy érzékszervi
károsodással él, amely számos egyéb akadállyal együtt
korlátozhatja az adott személy teljes, hatékony és
másokkal egyenlő társadalmi szerepvállalását

 ENSZ Egyezmény értelmében az egészségügyi
szociális, oktatási, gyermekvédelmi szolgáltatások
másokkal azonos alapon illetik meg a fogyatékos személyeket.
(Ezt átvette a hazai szabályozás is a Fot.-ban.)

A fogyatékosság fogalma és egyéb ágazati fogalmi kategóriák a hazai
szabályozásban
Diagnózis
Fogyatékosság egészségügyi meghatározása (BNO, FNO)
(Szakorvos, kezelőorvos szakvéleménye)
Magasabb összegű összegű családi pótlék esetében releváns:
Tartósan beteg, súlyosan fogyatékos személy
 18 évesnél fiatalabb gyermek
aki az 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet szerint meghatározott betegsége,
fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra
szorul.

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

Köznevelési rendszerben, és bizonyos szociális egészségügyi
szolgáltatásoknál releváns:
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló:
 az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló,
 aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján
 mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy
beszédfogyatékos,
 több fogyatékosság együttes előfordulása esetén
halmozottan fogyatékos,
 autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzd.

Gyermekvédelemben és bizonyos szociális
szolgáltatásoknál releváns:

Különleges ellátást igénylő gyermek:
a tartósan beteg, a fogyatékos gyermek
különleges ellátást igénylő gyermeknek
tekinthető a gyermekvédelmi szakellátások
rendszerében
 az Nktv. szerinti szakértői bizottság, illetve
nevelési tanácsadó ad véleményt.

Fogyatékossági támogatás esetében releváns fogalmi kategóriák:

18. életévét betöltött súlyosan fogyatékos személy :
• látási fogyatékos ( segédeszközzel vagy műtéti úton nem korrigálható módon
látóképessége teljesen hiányzik vagy alig látóként minimális látásmaradvánnyal
rendelkezik és ezért kizárólag tapintó-halló életmód folytatására képes )

• hallási fogyatékos ( hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek
hallás útján történő megértésére segédeszközzel sem képes, feltéve, hogy
halláskárosodása 25. életévének betöltését megelőzően következett be, vagy
halláskárosodása mellett a hangzó beszéd érthető ejtése elmarad)

• értelmi fogyatékos ( értelmi akadályozottsága genetikai, illetőleg magzati
károsodás vagy szülési trauma következtében, továbbá tizennegyedik életévét
megelőzően bekövetkező súlyos betegség miatt középsúlyos vagy annál nagyobb
mértékű) d) állapota a személyiség egészét érintő fejlődés átható zavara miatt az
autonómia-tesztek alapján súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető)

Fogyatékossági támogatás esetében releváns fogalmi kategóriák (2):
18. életévét betöltött súlyosan fogyatékos személy :
• mozgásszervi fogyatékos ( a mozgásrendszer károsodása, illetőleg
funkciózavara miatt helyváltoztatása a külön jogszabályban
meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerű használatát
igényli, vagy a külön jogszabály szerinti mozgásszervi betegsége
miatt állapota segédeszközzel eredményesen nem befolyásolható)
• halmozottan fogyatékos (az a)-e) pontban meghatározott súlyos
fogyatékosságok közül legalább két fogyatékossága van, vagy
hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján
történő megértésére segédeszközzel sem képes és az a), c)-e)
pontok valamelyikében megjelölt egyéb fogyatékossága is van),
• állapota kromoszóma-rendellenesség miatt súlyosnak vagy
középsúlyosnak minősíthető, és
állapota tartósan vagy véglegesen fennáll, továbbá önálló
életvitelre nem képes vagy mások állandó segítségére szorul.
A súlyos fogyatékosság tételes jogi meghatározása:
141/2000. (VIII. 9.) Korm. Rendelet a súlyos fogyatékosság
minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági
támogatás folyósításának szabályairól

Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása,
pénzbeli ellátása területén releváns:
Megváltozott munkaképességű személy
Főszabály:
 akinek az egészségi állapota 60 százalékos vagy kisebb
mértékű (A, B1, B2, C1, C2, D, E kategória) hatályos
minősítés alapján
 aki legalább 40 százalékos egészségkárosodással
rendelkezik, az erről szóló szakvélemény időbeli hatálya
alatt
 akinek a munkaképesség csökkenése 50-100 százalékos
mértékű, az erről szóló szakvélemény időbeli hatálya alatt
(támogatási területenként változhat a MMK személyek jogi
definíciója)

Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltató
rendszer területén releváns
Fogyatékos személy esetében a szociális szolgáltatások
igénybevételének feltételei:
 Szakorvos, kezelőorvos fogyatékosságot igazoló
szakvéleménye
Szakosított intézményekben:
 Orvosi dokumentáció felhasználásával lefolytatott
alapvizsgálat (Külön szerv végzi, intézményvezető
kezdeményezi)
 Komplex szükségletfelmérés (Külön szakértő és
intézményvezető végzi, intézményvezető kezdeményezi,
támogatott lakhatás esetén)
 Illetékes szakértői bizottság szakvéleménye (Kiskorú
esetében)

A cselekvőképességgel összefüggő fogalmi kategóriák
2014. március 15-előtt (régi Ptk.)

 kizáró gondnokság
 részlegesen korlátozó
gondnokság
(Ügycsoportok)

 cselekvőképesség
általános korlátozása
 nem volt alternatívája a
gondnokságnak

2014. március 15-ét követően (Új Ptk.)

 teljesen korlátozó
gondnokság

 részlegesen korlátozó
gondnokság
(Ügycsoportok)

 támogatott döntéshozatal

2. 1. Fogyatékossághoz kötődő
ellátások
Magasabb összegű családi pótlék
Fogyatékossági támogatás
Rokkantsági járadék

Magasabb összegű családi pótlék

Melyek a családi pótlék típusai?
•
•

nevelési ellátás
iskoláztatási támogatás

Joghelyek:
- A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény
- A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtási
rendelkezéseit tartalmazó 223/1998. (XII. 30.) Kormány rendelet
Részletes leírás és formanyomtatvány:
https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu
További információs forrás:
Tájékoztató a fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról
és szolgáltatásokról 2020
https://csaladitudakozo.kormany.hu/

Nevelési ellátás
Jogosult:
a) Még nem tanköteles gyermekre tekintettel
• a saját háztartásban nevelt gyermek
– vér szerinti, vagy örökbe fogadó szülője
– szülőjével együtt élő házastárs, élettárs (nyilvántartás szerint
vagy közjegyzői irat szerint legalább 1 éve élettárs)
– aki a gyermeket örökbe kívánja fogadni (eljárás már folyamatban
van)
• a nevelőszülő, a gyám, illetve akinél a gyermeket ideiglenes hatállyal
elhelyezték, a gyermekotthon vezetője
• a szociális intézmény vezetője az intézményben elhelyezett (3 éves
kortól fogyatékos gyermek szociális intézményben is elhelyezhető!)
b) Saját jogán az kérelmezheti a nevelési ellátást, aki a 18. életévét
betöltötte, tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos és
iskoláztatási támogatásra való jogosultsága megszűnt. (A
nevelési ellátás a fogyatékossági támogatással együtt nem vehető
igénybe!)

Iskoláztatási támogatás
Iskoláztatási támogatás (Cst. 8. §) iránti kérelmet a következő ügyfelek nyújthatnak be:
 a saját háztartásban nevelt gyermek
•
•

•






vér szerinti, vagy örökbe fogadó szülője, a szülőjével együtt élő házastárs, élettárs (a nevelési

ellátásnál meghatározottak szerint)
aki gyermeket örökbe kívánja fogadni (eljárás már folyamatban van)
szülővel együtt élő élettárs (a nevelési ellátásnál meghatározottak szerint)

nevelőszülő, a gyám, akinél a gyermeket a Gyvt. alapján ideiglenes hatállyal elhelyezték,
gyermekotthon vezetője a gyermekotthonban nevelt, a javítóintézet igazgatója vagy a
büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka a javítóintézetben nevelt, vagy büntetésvégrehajtási intézetben lévő, és gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermekre tekintettel,
a szociális intézmény vezetője az intézményben elhelyezett gyermekre tekintettel
a gyámhivatal által a szülői ház elhagyását engedélyező határozatban megjelölt személy (16. életév
betöltésétől engedélyezhető)

Saját jogán az az ügyfél kérelmezheti az iskoláztatási támogatást, aki köznevelési intézményben
tanulmányokat folytat, a tankötelezettsége megszűnt, (tankötelezettség 16 éves vagy 23 éves kor) és
 mindkét szülője elhunyt,
 a vele egy háztartásban élő hajadon, nőtlen, elvált, vagy házastársától különélő szülője elhunyt,
 kikerült a nevelésbe vétel alól (állami gondoskodás alól!)
 gyámsága nagykorúvá válása miatt szűnt meg (házasságkötéssel 16 éves kortól)
 aki a vér szerinti, örökbe fogadó szülőjével, nevelőszülővel, gyámmal nem él egy háztartásban,
 a gyámhivatal szülői ház elhagyását engedélyező határozata szerint az iskoláztatási támogatást a
nagykorúvá válása előtt is részére folyósították.

Részletes leírás és formanyomtatvány:
https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu

Mekkora összegű az emelt összegű családi
pótlék? (havonta)

• tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gy
ermek után 23.300 Ft
• tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyerm
eket nevelő egyedülálló esetén 25 900 forint
• tizennyolcadik életévét betöltött tartósan beteg, ill
etve súlyosan fogyatékos személy esetén az
iskoláztatási támogatásra való jogosultság
megszűnésének időpontjától 20 300 forint

Fogyatékossági támogatás
18. évét betöltött súlyosan fogyatékos személy lehet
jogosult, akinek
 Látási- , hallási-, értelmi-, mozgásszervi fogyatékosságát,
személyiség egészét érintő fejlődésének átható zavarát,
kromoszóma rendellenességét, illetve halmozott
fogyatékosságát megállapították, ÉS
 Állapota tartósan vagy véglegesen fennáll, ÉS
 Önálló életvitelre nem képes vagy mások állandó
segítségére szorul
A fogyatékossági támogatás havi összege
22.373,- forint (alapösszeg)
27.537,- forint, ha a súlyosan fogyatékos autista személynek
az önkiszolgálási képessége teljesen hiányzik (emelt összeg)

Fogyatékossági támogatás
Részletes leírás és formanyomtatvány:
https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/
Jogszabályi háttér:
• a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük
biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény
• a
súlyos
fogyatékosság
minősítésének
és
felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás
folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII.9.) Korm.
rendelet

Rokkantsági járadék
Jogosult:
• Az, akinek a 25. életéve betöltése előtt keletkezett, és
• azóta folyamatosan fennálló egészségkárosodása legalább 70
százalékos mértékű
• az igénylő nyugellátásban, baleseti nyugellátásban, megváltozott
munkaképességű személyek ellátásában nem részesül
• Nem akadálya:
- fogyatékossági támogatás
- családi pótlék
- munkaviszonyban, egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony.
A rokkantsági járadék havi összege 2020. január 1-től 38.670.- Ft.
Részletes leírás és kérelem formanyomtatvány:
https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu
További tájékoztatás elérhető:
Tájékoztató a fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő
ellátásokról és szolgáltatásokról 2020
https://csaladitudakozo.kormany.hu/

2.2 Családokat megillető pénzbeli
ellátások
 Ápolási díj
 Gyermekek otthongondozási díja
 Tartós
ápolást
végzők
időskori
támogatása
 Árvaellátás

Ápolási díj
(Szoctv. 40-44.§; Korm. Rend. 25-29.§ és 1. számú
melléklete; Kvtv. 66.§ (2) bek. ; 83/2013 (XII.29.) EMMI
rend.)
Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy
otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére
biztosított anyagi hozzájárulás. Az ápolási díj
folyósításának időtartama szolgálati időre jogosít.
Ki jogosult igénybe venni?
Az a hozzátartozó, aki állandó vagy tartós gondozásra
szoruló súlyosan fogyatékos személyt gondoz, ápol és sem
neki sem hozzátartozójának nem áll fenn GYOD-ra való
jogosultsága.

Ki nem jogosult ápolási díjra
A hozzátartozó nem jogosult az ápolási díjra abban az esetben, ha
1. az ápolt személy 2 hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézetben,
nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményben kap
elhelyezést, óvodai, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó bentlakásos
intézményi elhelyezésben részesül, közoktatási intézmény tanulója vagy
felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója, KIVÉVE
• a köznevelési intézményben eltöltött idő a nemzeti köznevelésről szóló
törvényben a köznevelési intézményben való kötelező tartózkodásra
meghatározott időtartamot nem haladja meg;
• az óvoda, a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevételének
illetőleg a felsőoktatási intézmény látogatási kötelezettségének időtartama
átlagosan a napi 5 órát nem haladja meg;
• az óvoda, a közoktatási illetve a felsőoktatási intézmény látogatása vagy a
nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevétele csak az ápolást
végző személy rendszeres közreműködésével valósítható meg.
2. rendszeres pénzellátásban részesül, és annak összege meghaladja az
ápolási díj összegét, ide nem értve a táppénzt, amelyet az ápolási díj
folyósításának
időtartama
alatt
végzett
keresőtevékenysége
során
keresőképtelenné válása esetén folyósítanak,
3. szakiskola, középiskola illetve felsőoktatási intézmény nappali tagozatos
tanulója, hallgatója,
4. keresőtevékenységet folytat és munkaideje a napi 4 órát meghaladja (az
otthon végzett munka itt nem vehető figyelembe)

Az ápolási díj fajtái és összege
•

2020-ban az ápolási díj havi bruttó összege a központi költségvetésről
szóló törvényben meghatározott alapösszeg 100%-a, 39 365 Ft.

•

2020-ban az emelt összegű ápolási díj havi bruttó összege az éves
központi költségvetésben meghatározott alapösszeg (39 365 Ft) 150 %a, 59 048 Ft.

•

2020-ban a kiemelt ápolási díj havi bruttó összege a központi
költségvetésről szóló törvényben meghatározott alapösszeg (39 365 Ft) 180
%-a, 70 857 Ft.

•

A 2019-ben bevezetett „gyermekek otthongondozás díja” (GYOD) nevű
ellátás összege 2020-tól bruttó 123 910 forint. Ha a szülő több, önellátásra
képtelen gyermekről is gondoskodik, részére másfélszeres összegben kell
az ellátást folyósítani.

Részletes leírás:
Tájékoztató a fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról
és szolgáltatásokról 2020
https://csaladitudakozo.kormany.hu/

Gyermekek otthongondozási díja
Ki jogosult?
Gyermekek otthongondozási díjára jogosult az a vér szerinti vagy
örökbefogadó szülő, aki a súlyos fogyatékosságából eredően
önellátásra képtelen vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekéről
gondoskodik.
• Autizmussal élő személy vonatkozásában az ápolási díjnál már
ismertetett definíció szerint állapítható meg a súlyos fogyatékosság.
• Önellátásra való képtelenség pedig akkor áll fenn, ha az ápolt
személy a 63/2006 (III.27.) Korm. Rendelet 1. számú mellékletében
foglalt szempontrendszer alapján legalább 8 pontot kap.
Egy szülő számára egyidejűleg csak egy GYOD-ra való jogosultság
állapítható meg, de több gyermek után 1,5X-es összegben is
folyósítható. Ugyanazon gyerekre csak egy szülőnek állapítható meg a
GYOD. További információ:
Tájékoztató a fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és
szolgáltatásokról 2020
https://csaladitudakozo.kormany.hu/

Tartós ápolást végzők időskori támogatása

A szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a
továbbiakban: Szt.) 44/A. §-a alapján 2018.
január 1-jei hatállyal új ellátásként
bevezetésre került a tartós ápolást végzők
időskori támogatása
tartalma 25/2019. (VII.23.) AB határozat
nyomán változott.
A támogatás összege havi 50.000,- Ft

Jogosult a támogatásra az igénylő:
•

•

•

Az Alkotmánybíróság döntése értelmében a tartós ápolást végzők időskori
jogosult az a személy, akinek az öregségi nyugdíjra való jogosultságát
megállapították, és aki a tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermekét az
öregségi nyugdíjra való jogosultságot megelőzően legalább 20 évig saját
háztartásában ápolta, gondozta.
Nem zárja ki az ellátás megállapítását, ha a szülő a 20 év egy részében,
vagy teljes időtartamában nem részesült e tevékenység alapján GYES-ben,
gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban, és az ápolási díj
esetében azt részére a vizsgált időszakon belül legalább 1 év időtartamban
nem emelt összegű ápolási díjként, vagy kiemelt ápolási díjként
folyósították. Több beteg gyermek otthoni ápolása esetén, nem csak
ugyanazon gyermek ápolása címén megállapított ellátások időtartama
számítható össze.
A támogatásra való jogosultság, illetve a folyósítás egyéb feltételei nem
változtak. A tartós ápolást végzők időskori támogatását változatlanul csak a
Magyarországon élő magyar állampolgár (valamint a bevándorolt,
letelepedett, menekült, oltalmazott vagy hontalan) jogosult számára lehet
megállapítani.

Forrás és részletes leírás:
https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu

ÁRVAELLÁTÁS – A JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK MEGLÉTE ESETÉN –
Főszabályként legkorábban a szülő halála napjától kezdődően a gyermek 16.
életévének betöltése napjáig jár.
DE:
HA GYERMEK NAPPALI RENDSZERŰ ISKOLAI OKTATÁSBAN VAGY FELS
ŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN NAPPALI KÉPZÉSBEN VESZ RÉSZT, az
árvaellátás a tanulmányok tartamára, de legfeljebb a huszonötödik életév
betöltéséig jár.
Ha a jogosultság megszűnése előtt a gyermek megváltozott munkaképességűvé
válik, ennek tartamára az árvaellátás életkorra tekintet nélkül megilleti, ha a
szülő halála a gyermek említett életkora betöltése előtt következik be.
Az árvaellátás méltányoságból történő meghosszabbítása:
Az árvaellátás kivételes méltányosságból történő meghosszabbítása az első
képzésben, az oklevél megszerzésére irányuló tanulmányok folytatásának
idejére, a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési időt
meg nem haladóan, legfeljebb a 27. életév betöltéséig engedélyezhető.
Részletes leírás és kérelem formanyomtatvány elérhetősége:
https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu
Jogszabályi háttér:
• 1997. évi LXXXI. törvény
• 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet

2.3 Megváltozott munkaképességű személyek ellátásai
• Rehabilitációs ellátás
• Rokkantsági ellátás
• Kivételes rokkantsági ellátás
(Alapösszeg kezdő mértéke 104 405 Ft.)
• Jogszabály: 2011. évi CXCI. tv.
• Az MMK ellátások mellett lehet keresőtevékenységet
folytatni, de a jövedelem 3 egymást követő hónapon keresztül nem
haladja meg a minimálbér (2020-ban: 161.000 Ft) másfélszeresét (241.500
Ft).

• A biztosított egyéni és társas vállalkozók esetében is a
fenti szabály érvényes, azonban minimálbérként az adott
évi garantált bérminimum (2020-ban: 210.600 Ft) 150
százalékát (315.900 Ft) kell figyelembe venni.

Megváltozott munkaképességű személyek ellátásai
tájékoztató anyagok elérhetősége:
Rehabilitációs ellátás
https://szgyf.gov.hu/31-megvaltozott-munkakepesseguszemelyek/1338-tajekoztato-a-rehabilitacios-ellatasrol
Rokkantsági ellátás
https://szgyf.gov.hu/31-megvaltozott-munkakepesseguszemelyek/1344-tajekoztato-a-rokkantsagi-ellatasrol
Kivételes rokkantsági ellátás
https://szgyf.gov.hu/megvaltozott-munkakepesseguszemelyek/ugyfel-tajekoztatok/megvaltozottmunkakepessegu-szemelyek-ellatasai/31-megvaltozottmunkakepessegu-szemelyek/2094-tajekoztato-a-kivetelesrokkantsagi-ellatasrol

2.4. Természetbeni ellátások
 Közgyógyellátás (alanyi, normatív)
 Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
 Parkolási igazolvány
 Gépkocsi szerzési támogatás
 Védendő fogyasztó
 Gépjárműadó kedvezmény
Lásd:
 http://kezenfogva.hu/ellatasok_tipus
 Tájékoztató
a
fogyatékossághoz
és
egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és
szolgáltatásokról 2020
https://csaladitudakozo.kormany.hu/

Jogorvoslati rendszer változása
• A közigazgatási eljárások esetében a jogorvoslatában 2020-ban
jelentős változás lépett hatályba!
• A 2020. március 1. napját követően indult közigazgatási hatósági
ügyekben (ilyen ügyek pl. a MMK személyek ellátásai, rokkantsági
járadék, fogyatékossági támogatás, stb.- lásd: 360/2019. (XII. 30.)
Korm. rendelet Hatályos: 2020. III. 1-től.
• már nem lehet fellebbezni a 2. fokú közigazgatási szervhez, a
végleges döntéssel szemben közigazgatási peres eljárást lehet
kezdeményezni.
• Az egyfokú hatósági eljárásban a kérelem hozott határozat
véglegessé válását követően jogorvoslatért a bírósághoz lehet
fordulni (Nyitva álló határidő: a határozat kézhezvételétől számított
30 nap).
• A jogorvoslat lehetőségére vonatkozó tájékoztatást a határozatnak
tartalmazni kell!
• Fontos: a hatósági eljárás és az azzal összefüggésben indult
közigazgatási perek költség- és illetékmentesek!

További támogatási lehetőségekről tájékoztatás

Kézenfogva Alapítvány Információs Szolgálat
(ellátások kategóriák szerint)
www.kezenfogva.hu
Magyar Államkincstár – társadalombiztosítási és
családtámogatások
https://tcs.allamkincstar.gov.hu/
Kormányzati Portál – Szociális ellátások összefoglaló
anyagok
http://csaladitudakozo.kormany.hu/
Emberi Erőforrások Minisztériuma Ügyfélszolgálati
Portál
http://emmiugyfelszolgalat.gov.hu/
Autisták Országos Szövetsége - Online Jogi Iránytű
http://aosz.hu/jogi-iranytu/

Köszönöm a figyelmet!

