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A FOGYATÉKKAL ÉLŐ EMBEREKET MEGILLETŐ TÁMOGATÁSOK 

 

 

 A fogyatékos személyek magasabb összegű családi pótlékban (részletesen lásd 

”Családtámogatási rendszerek és anyasági ellátások” című anyagunkban), vakok személyi 

járadékában vagy fogyatékossági támogatásban, illetve a súlyos mozgáskorlátozott személyek 

közlekedési támogatásában részesülhetnek. A felsorolt ellátási formák közül a vakok személyi 

járadékát 2001. július 1-jétől már nem lehet megállapítani. 

 

 

I. FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁS 

(A hatályos 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 

biztosításáról szóló (a továbbiakban: Fot.), valamint 141/2000. (VIII. 09.) Korm. rendelet a súlyos 

fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás 

folyósításának szabályairól (a továbbiakban: Korm. R.) alapján) 

 

 

 A fogyatékossági támogatás a súlyosan fogyatékos személy részére havi rendszerességgel járó 

pénzbeli juttatás. A támogatás célja, hogy - a súlyosan fogyatékos személy jövedelmétől függetlenül - 

anyagi segítséggel járuljon hozzá a társadalmi hátrányok mérsékléséhez. (Fot. 22. §) 

 Fogyatékossági támogatásra jogosult az a 18. életévét betöltött súlyosan fogyatékos, aki az ellátás 

igénylésének időpontjában Magyarországon élő magyar állampolgár, letelepedett, valamint 

bevándorolt jogállású személy, továbbá a magyar hatóság által menekültként, illetve hontalanként 

elismert személy. Ugyancsak jogosult a támogatásra a szabad mozgás és tartózkodás jogával 

rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint 

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, amennyiben az ellátás igénylésének 

időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot 

meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, a polgárok személyi 

adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik. 

Ezeken kívül jogosultak a szociális biztonsági rendszereknek az Európai Gazdasági Közösségen belül 

mozgó munkavállalói, önálló vállalkozói és családtagjaik154, amennyiben a szabad mozgás és 

tartózkodás jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolják, és bejelentett lakóhellyel 

rendelkeznek. (Fot. 23. § 1-2. bekezdés) 

                                                      

 
154 Családtag: a családtagként meghatározott vagy elismert személy, vagy az, akit azok a jogszabályok, amelyek 
szerint ellátást nyújtanak, vagy annak a tagállamnak a jogszabályai, amely tagállamban lakóhellyel rendelkezik közös 
háztartásban élőként ismernek el; ha azonban az említett jogszabályok csak azt ismerik el családtagként vagy egy 
háztartásban élőként, aki az érintett munkavállalóval közös háztartásban él, ezt a feltételt teljesítettnek kell tekinteni, ha 
az érintett személy elsődlegesen a munkavállaló eltartottja (1408/71/EGK tanácsi rendelet). 
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 Fogyatékossági támogatást kaphat, aki: 

- látási fogyatékos: segédeszközzel, vagy műtéti úton nem korrigálható módon a 

látóképessége teljesen hiányzik, vagy aliglátóként minimális látásmaradvánnyal rendelkezik, 

és ezért kizárólag tapintó-halló életforma 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:155 értelmi akadályoztatása genetikai, illetőleg magzati károsodás vagy 

szülési trauma következtében továbbá 14. életévét megelőzően bekövetkező súlyos betegség 

miatt középsúlyos vagy annál nagyobb mértékű; 

-  autista személy: állapota a személyiség egészét érintő fejlődés átható zavara miatt, az 

autonómia-tesztek alapján súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető; 

-  mozgásszervi fogyatékos: mozgásrendszer károsodása, illetőleg funkciózavara miatt 

helyváltoztatása a rendeletben meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerű 

használatát igényli, vagy a rendelet szerinti mozgásszervi betegsége miatt állapota 

segédeszközzel eredményesen nem befolyásolható, vagy állandó jelleggel ágyhoz kötött, ezért 

segédeszköz használatára állapota vagy állapotrosszabbodása miatt nem képes; 

-  halmozottan fogyatékos: a fentiekben meghatározott súlyos fogyatékosságok közül legalább 

két fogyatékossága van (Fot. 23. § 1. bekezdés, Korm. R. 1. §, Korm. R. 1. sz. melléklet 4. 

pont). 

 A fogyatékossági támogatás megállapítása szempontjából a súlyos fogyatékosság akkor minősül 

tartósnak, ha annak időtartama előreláthatólag három évig fennáll (Korm. R. 2. § 1. bekezdés). 

 Fogyatékossági támogatásra nem jogosult, aki vakok személyi járadékában, vagy magasabb 

összegű családi pótlékban részesül (Fot. 23. § 3. bekezdés). 

 Megszűnik a fogyatékossági támogatásra való jogosultság, ha a súlyosan fogyatékos állapot 

nem áll fenn, vagy a támogatott a felülvizsgálaton nem jelenik meg, és a távolmaradását nem igazolja 

(Fot. 23. § 4. bekezdés). 

 Ha a jogosult három hónapot meghaladó időtartamra külföldre, az  Európai Unió tagállama vagy 

az Európai Közösséghez tartozó állam területére távozik, számára az ellátást tovább kell folyósítani. 

Amennyiben a jogosult három hónapot meghaladó időtartamra az Európai Közösséghez nem tartozó 

állam területére távozik, távolléte alatt az ellátás szünetel. (Fot. 23. § 5. bekezdés) A fogyatékossági 

támogatás szüneteltetése esetén a továbbfolyósításra a jogosult igénybejelentésére kerül sor. Ebben 

                                                      

 
155 Értelmi fogyatékosnak azt a személyt kell tekinteni, aki önellátásra képtelen, ezért állandó ápolásra szorul, beszéde 
nem alakult ki vagy tagolatlan, tartalom nélküli, s mindezek következtében a mindennapi élet szintjén csak kis 
mértékben képezhető, és élete más személy állandó segítsége nélkül veszélybe kerülne (IQ pontja 0-19 között 
határozható meg olyan teszttel, amelynek átlaga száznál van. BNO szerinti besorolása: F 73.), vagy a hétköznapi élet 
elemi cselekményei területén másokra van utalva, mivel az általános értelmi képessége az adott korosztályú népesség 
átlagától az első évektől kezdve számottevően elmarad, s amely miatt az önálló élet vezetése jelentősen akadályozott 
(IQ pontja: 20-49 között határozható meg olyan teszttel, amelynek átlaga száznál van és standard deviációja 15. BNO 
szerinti besorolása: F 71-F 72.) (Korm. R. 1. számú melléklet 3. pont). 
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az esetben az ellátást annak a hónapnak az első napjától kell továbbfolyósítani, amelyben a jogosult 

visszatér Magyarországra. (Korm. R. 17. § 2. bekezdés) 

 A fogyatékossági támogatás összege látási, hallási, értelmi, mozgásszervi fogyatékosok és autista 

személyek esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 65%-a (jelenleg 18525Ft), 

értelmi, mozgásszervi fogyatékosok esetében, ha az önkiszolgálási képessége156 teljesen hiányzik, 

továbbá halmozottan fogyatékosok esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

80%-a (jelenleg 22800Ft) (Fot. 23/A. § 1. bekezdés). 

 A korábban vakok személyi járadékában részesülő látási fogyatékos személy fogyatékossági 
támogatásának összege, a vakok személyi járadékának megszüntetését követően, ha önkiszolgálási 

képességének vizsgálatát nem kéri, az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 65%-a (jelenleg 

18525Ft), ha jogosult önkiszolgálási képességének hiányát megállapítják, 80%-a (jelenleg 22800Ft) 

(Fot. 23/A. § 2. bekezdés). 

 Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének változásával a támogatás összege is 

változik, erről külön határozatot nem kell hozni (Korm. R. 11. § 5. bekezdés). 

 

 

A fogyatékossági támogatás iránti igény érvényesítése és a jogorvoslati szabályok 
 
 A fogyatékossági támogatás megállapítására irányuló eljárás igénybejelentésre indul. A 

fogyatékossági támogatás megállapítása a kincstár hatáskörébe tartozik. (Fot. 23/B. § 1-2. bekezdés) 

 A fogyatékossági támogatásra való igény legkorábban abban a hónapban nyújtható be, amikor az 

igénylő a 18. életévét betölti. A fogyatékossági támogatás iránti igényt a rendelet 2. számú 

mellékletében szereplő „Igénybejelentés fogyatékossági támogatásra” című nyomtatványon kell 

előterjeszteni az igénylő lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes Magyar Államkincstár 

területileg illetékes igazgatóságánál, a fővárosban a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei 

Regionális Igazgatóságánál (a továbbiakban: Igazgatóság). (Korm. R. 4. §) 

 A támogatás iránti igényhez mellékelni kell az igénylő háziorvosa, bentlakásos szociális 

intézményben élő igénylő esetén az intézmény orvosa által kiállított orvosi beutalót és a 

fogyatékosságot igazoló orvosi dokumentációt. Amennyiben az igénylő nem rendelkezik a 

minősítéséhez szükséges iratokkal, a súlyos fogyatékosság minősítésének előkészítése érdekében a 

háziorvos gondoskodik a megfelelő szakvizsgálatok elvégeztetéséről. Az Igazgatóság a pontatlanul 

vagy hiányosan kitöltött, illetve orvosi dokumentáció nélkül benyújtott igény esetén az igénylőt tizenöt 

napos határidővel hiánypótlásra szólítja fel. (Korm. R. 5. § 1-3. bekezdés)  

                                                      

 
156 Az önkiszolgálási képessége annak a személynek hiányzik, aki mások személyes segítsége nélkül nem képes 
étkezni, vagy tisztálkodni, vagy öltözködni, vagy illemhelyet használni, vagy lakáson belül a szükség szerinti 
segédeszköz igénybevételével sem képes közlekedni (Korm. R. 3. §). 
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 Az Európai Gazdasági Közösség munkavállalói és családtagjaik, továbbá a magyar 

állampolgárokok családtagjai, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, 

amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó 

tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, valamint az Európai Gazdasági 

Közösségen belül mozgó munkavállalók, önálló vállalkozók  és családtagjaik a támogatás iránti 

igényhez - az e rendeletben meghatározottakon dokumentumokon túl - csatolják a személyi 

azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolványának a lakcímről szóló hatósági igazolvány 

részéről készült másolatát (Korm. R. 5/A. §). 

 

 A vakok személyi járadékában vagy magasabb összegű családi pótlékban részesülő személy 

fogyatékossági támogatásra csak akkor szerezhet jogosultságot, ha az egyéb ellátásáról lemond 

(Korm. R. 9/B. § 1. bekezdés, 10. § 1. bekezdés). 

 Ha a fogyatékossági támogatásra irányuló igényt azért utasították el, mert az igénylő nem súlyosan 

fogyatékos, az elutasító határozat jogerőre emelkedését követő egy éven belül csak akkor lehet újabb  
igényt előterjeszteni, ha orvos igazolja, hogy az igénylő állapota rosszabbodott; egyébként - a 

jogszabályváltozás esetét kivéve - az igényt el kell utasítani (Fot. 23/B. § 4. bekezdés). 

 A súlyosan fogyatékos állapot megállapítását, elsősorban a benyújtott orvosi dokumentáció 

alapján, az orvosszakértői szerv végzi. Ha a rendelkezésre álló orvosi dokumentáció nem alkalmas a 

minősítés elvégzésére, a szakértői bizottság a támogatást igénylőt a fogyatékosság jellegének 

megfelelő szakvizsgálatra utalja be, illetve felhívhatja a szakértői bizottság előtti személyes 

megjelenésre is. (Fot. 23/C. § 1. bekezdés, Korm. R. 8. § 1-2. bekezdés) A támogatás iránti igényt 

elbíráló határozattal egyidejűleg a szakértői bizottság szakvéleményét is kézbesíteni kell az igénylő 

számára (Korm. R. 9. §). 

 Az orvosszakértői szerv a szakvéleményét a megkereséstől számított 40 napon belül köteles 

előterjeszteni. Az eljáró hatóság az orvosszakértői szerv szakvéleményének megérkezéséig az 

eljárást felfüggeszti. (Fot. 23/D. § 2. bekezdés) 

 Ha a támogatást jogerősen megállapítják, az ellátás az igény benyújtásától esedékes (Fot. 23/D. 

§ 4. bekezdés).157 

 A fogyatékossági támogatást a kincstár folyósítja, teljes fedezetét a központi költségvetés biztosítja 

(Fot. 23/E. § 1, 3. bekezdés). 

  A fogyatékossági támogatást az Igazgatóság havonta utólag, a tárgyhónapot követő hónap 5. 

napjáig folyósítja, belföldre forintban, külföldre az ellátás bankszámlára utalásának, illetve postai 

feladásának napján érvényes hivatalos devizaárfolyamon, a kifizetés helye szerinti állam hivatalos 

pénznemében történik. A kifizetés napja alatt a bankszámlára utalás, illetve a postai utalvány 

feladásának napját kell érteni. (Korm. R. 11. § 1-3. bekezdés) 

                                                      

 
157 Ezzel ellentétesen rendelkezik a Korm. R. 11. § 4. bekezdése, mely szerint a támogatás az igénylőt az 
igénybejelentés hónapjának első napjától illeti meg, de mivel a törvény a magasabb szintű jogszabály, a gyakorlatban 
azt kell(ene) alkalmazni. 
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 A vakok személyi járadékáról való lemondás következtében fogyatékossági támogatásra jogosult 

személy felülvizsgálatának időpontjára a vakok személyi járadékát megállapító határozatban 

megállapított időpont az irányadó. Ha a felülvizsgálat esedékessé válik, erről az Igazgatóság értesíti a 

jogosultat, egyben a felülvizsgálat elvégzése végett megkeresi a szakértői bizottságot. (Korm. R. 12. § 

1. bekezdés) A súlyosan fogyatékos állapot fennállását, ha a szakvélemény eltérően nem rendelkezik, 

az orvosszakértői szerv ötévente felülvizsgálja (Fot. 23/C. § 2. bekezdés). 

 Ha a felülvizsgálat szerint a súlyosan fogyatékos állapot továbbra is változatlanul fennáll, a 

fogyatékossági támogatást tovább kell folyósítani. A továbbfolyósításra külön határozatot hozni nem 

kell, azonban a felülvizsgálat eredményéről a jogosultat értesíteni kell. 

 Az Igazgatóság az ellátás mértékének a jogosult állapotváltozásával összefüggő emeléséről, 

illetve csökkentéséről határozattal dönt. A határozattal egyidejűleg a felülvizsgálat eredményét 

tartalmazó szakvéleményt is kézbesíteni kell a jogosult számára. Ha a szakértői bizottság a 

felülvizsgálat során a jogosult állapotában, illetve önkiszolgálási képességében a fogyatékossági 

támogatás mértékét befolyásoló rosszabbodást állapít meg, úgy számára a magasabb ellátási 

összeget annak a hónapnak az első napjától kell megállapítani és folyósítani, amelyben a 

felülvizsgálatra sor került, ha javulást állapít meg, úgy számára az alacsonyabb ellátási összeget az 

állapotjavulást megállapító szakvélemény kiállítását követő hónap első napjától kell megállapítani és 

folyósítani. 

 Ha a súlyosan fogyatékos állapot már nem áll fenn, a fogyatékossági támogatást a felülvizsgálatot 

követő hónap első napjától kell megszüntetni. Meg kell szüntetni a fogyatékossági támogatás 

folyósítását abban az esetben is, ha a jogosult a felülvizsgálathoz szükséges orvosi dokumentációt az 

Igazgatóság kérésére nem küldi meg, illetve a szakértői bizottság előtt nem jelenik meg. Ilyen esetben 

az ellátást a mulasztást követő hónap első napjától kell megszüntetni. (Korm. R. 13. §) 

 A jogosult állapotrosszabbodásra való hivatkozással - a felülvizsgálat szakvéleményben 

meghatározott időpontja előtt - maga is kezdeményezheti felülvizsgálatát. Az eljárásra az új igény 

érvényesítésére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. (Korm. R. 14. § 1. bekezdés) 

 Ha az Igazgatóság a magasabb összegű ellátási igényt azért utasítja el, mert az igénylő 

állapotában a fogyatékossági támogatás mértékének megváltozását indokoló rosszabbodás nem 

következett be, az elutasító határozat jogerőre emelkedésétől számított egy éven belül előterjesztett 

újabb kérelemre a felülvizsgálatot csak akkor kell lefolytatni, ha orvosi igazolás megfelelően 

tanúsítja, hogy az igénylő állapota rosszabbodott (Korm. R. 14. § 2. bekezdés). 

 Az Igazgatóság soron kívüli felülvizsgálatot kezdeményez, ha tudomására jut, hogy a 

fogyatékossági támogatásban részesülő a támogatást jogalap nélkül veszi igénybe (Korm. R. 15. §). 

 A fogyatékossági támogatásban részesülő, illetve annak gondnoka a jogosultság feltételeit érintő 

lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni a kincstárat (Fot. 

23/D. § 3. bekezdés). 

 A jogosult a lakóhelyének megváltozását köteles az ellátást folyósító Igazgatóságnak bejelenteni. 

Ebben az esetben az ellátást folyósító Igazgatóság - az ügyben keletkezett iratoknak a jogosult új 

lakóhelye szerinti Igazgatósághoz történő egyidejű áttételével - a támogatás folyósítását megszünteti. 
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A jogosult új lakóhelye szerint illetékes Igazgatóság a fogyatékossági támogatást az előző lakóhely 

szerinti folyósítás megszüntetését követő hónap első napjától folyósítja. (Korm. R. 16. § 1. bekezdés) 

 A jogosultnak a három hónapot meghaladó egybefüggő külföldi tartózkodását be kell jelentenie a 

támogatást folyósító Igazgatóságna. (Korm. R. 17. § 1. bekezdés). 

 Az, aki a fogyatékossági támogatást jogalap nélkül vette fel, vagyis arra nem jogosult, vagy 

kevesebb összegre jogosult, mint amit számára folyósítottak, köteles azt visszafizetni, ha erre a 

felvételtől számított 30 napon belül írásban kötelezték. 30 nap elteltével a jogalap nélkül felvett 

fogyatékossági támogatást attól lehet visszakövetelni, akinek az ellátás felvétele felróható, feltéve, 

hogy az ellátás megszűnésétől számított kevesebb, mint három év telt el. Ha a fogyatékossági 

támogatást jogalap nélkül felvett személy igazolja, hogy tartozásának azonnali vagy egy összegben 

való megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire való tekintettel magának, 

vagy a tartásra szoruló hozzátartozónak aránytalanul súlyos anyagi megterhelést jelentene, részére a 

kincstár legfeljebb 12 hónapi halasztást engedélyezhet, illetőleg azt, hogy a tartozást 36 hónapon 

belül részletekben fizesse meg. (Fot. 23/E. § 4-7. bekezdés) 

 A fogyatékossági támogatás iránti igény érvényesítésével kapcsolatos valamennyi eljárás illeték- 
és költségmentes (Fot. 23/D. § 5. bekezdés). 

 

 

II. VAKOK SZEMÉLYI JÁRADÉKA 

(A hatályos 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet a súlyos fogyatékosság minősítésének és 

felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól (a továbbiakban: 

Korm. R.) alapján) 

 

 

 A 1999. évi CXXII. törvény egyes munkaügyi és szociális törvények módosításáról 58. §-ának 5. 

bekezdése értelmében 2001. június 30-át követő időponttal vakok személyi járadékára való új 

jogosultság nem állapítható meg. A 2001. július 1-jei időpont előtt megállapított vakok személyi 

járadékát viszont a 2001. június 30-án hatályban lévő jogszabályok alapulvételével tovább kell 

folyósítani. 

 

 A vakok személyi járadékát 2003. március 1-jétől a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága (a 

továbbiakban: Igazgatóság) havonta utólag, a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig változatlan 

feltételekkel folyósítja. 

 A járadékban részesített személy köteles a lakcímében bekövetkezett változást, illetőleg a járadék 

folyósításának megszüntetését előidéző okot az Igazgatóságnak 15 napon belül bejelenteni. Ha 

járadékban részesített vak személy nem jelenti be a körülményeiben bekövetkezett olyan változást, 

amely a járadék folyósításának megszüntetését idézheti elő, az Igazgatóság őt a jogtalanul felvett 

járadék visszafizetésére kötelezi. 

 A járadék folyósításának megszüntetése az Igazgatóság hatáskörébe tartozik. A határozatban a 

személyi adatokon kívül fel kell tüntetni a megszüntetés időpontját, valamint okát. 


