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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. 
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 A járadékkal kapcsolatos ügyek intézésére a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezései az irányadók (Korm. R. 19/A. §). 

 2008. január 1-jétől a vakok személyi járadékát 15020Ft-ra kell emelni (351/2007. (XII. 23.) Korm. 

rendelet a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről 1. § 3. bekezdés). 

 

 

III. FOGYATÉKKAL ÉLŐ EMBEREK KÖZLEKEDÉSI TÁMOGATÁSA 

(A hatályos 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet a közforgalmú személyszállítási utazási 

kedvezményekről alapján) 

 

 

 A vasúti személyszállítás vonalain, a helyközi (távolsági) menetrend szerinti autóbusz 

közlekedésben, HÉV, komp- és révközlekedésben 90%-os kedvezményű (menetjegy vagy bérlet), a 

menetrend szerinti helyi közúti és kötöttpályás közlekedésben díjmentes utazási kedvezmény 

igénybevételére jogosult korlátlan számban, vagy bármely viszonylatban: 

- az a vak személy, aki vakok személyi járadékában részesül, az erről szóló igazolás alapján, 

vagy a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének érvényes arcképes 

igazolványával rendelkezik; 

- a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének érvényes arcképes igazolványával utazó 

hallássérült személy; 

- támogatásáról (a továbbiakban Cst.) alapján magasabb összegű családi pótlékban részesül, a 

külön az a személy, aki vagy aki után szülője vagy eltartója az 1998. évi LXXXIV. törvény a 

családok jogszabályban meghatározott okmány158 alapján; 

- a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. 

törvény alapján fogyatékossági támogatásban részesülő személy, a külön jogszabályban 

meghatározott okmány159 alapján; 

- és a velük együtt utazó személy  

- a rokkantsági járadékos, ha ezt a lakóhelye szerint illetékes jegyző igazolja (a helyi 

közlekedésben). 

 Az igényjogosult családtagjának minősül a kedvezményezettel közös háztartásban együtt élő 

házastárs (élettárs) és gyermek. A családtag igényjogosultságát személyi igazolvánnyal és a 

jogosultságot megalapozó okmánnyal kell igazolni. (8. §. 1. bekezdés a-e, i. pont, 2. bekezdés, 1. sz. 

melléklet) 

 Ezen kívül jogosultak a helyi közlekedésben a települési önkormányzat árrendeletében 

rendszeresített kedvezményes bérlet igénybevételére (10. §). 

                                                      

 
158 Értsd alatta a Cst. végrehajtására kiadott 223/1998. Korm. R. 9. § 2-3. bekezdése alapján kiállított hatósági 
bizonyítványt. 
159 Értsd alatta a 141/2000. (VIII. 09.) Korm. rendelet a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, 
valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól 19. § alapján kiállított hatósági bizonyítványt. 


