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Tájékoztató az Adatlap a kivételes rokkantsági ellátás iránt 

elnevezésű nyomtatvány kitöltéséhez 

 
 

1. Az Adatlap pontos kitöltése a kérelem elbírálást segíti és csak aláírással együtt 

érvényes. A kérelmező személyi adatait nyomtatott nagybetűkkel kell feltüntetni, a 

kérdésekre a megfelelő adatok beírásával, illetve a négyzetekbe „X” jel beírásával kell 

válaszolni. 

 

2. Különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén - a központi 

költségvetésről szóló törvényben meghatározott keretek között - kivételes rokkantsági 

ellátás állapítható meg annak a megváltozott munkaképességű személynek, 

- akinek a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján az egészségi állapota 50 

százalékos vagy kisebb mértékű, 

- akinek a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján a rehabilitációja nem 

javasolt, vagy rehabilitálható, de a kivételes rokkantsági ellátás iránti kérelem 

benyújtásának időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralevő 

időtartam az 5 évet nem haladja meg, 

- akinek a megváltozott munkaképességű személyek ellátása iránti kérelmét a 

jogszabályban meghatározott biztosítási idő hiánya miatt elutasító döntés 

véglegessé vált és e döntésben foglaltak szerint rendelkezik a szükséges biztosítási 

idő legalább felével, azaz a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai iránt 

benyújtott kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 548 nap, 10 éven belül 

legalább 1278 nap, 15 éven belül legalább 1825 nap biztosítási idővel, 
- aki keresőtevékenységet nem végez és 

- aki rendszeres pénzellátásban nem részesül. 

 

Azon megváltozott munkaképességű személyeket, akik esetében a véglegessé vált elutasító 

döntésben meghatározott biztosítási idő eléri a megváltozott munkaképességű személyek 

ellátásai iránti kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül a 985 napot, 10 éven belül a 

2299 napot, vagy 15 éven belül a 3285 napot, a kivételes rokkantsági ellátásra való 

jogosultság vizsgálatánál előtérbe kell helyezni.  

 

A kivételes rokkantsági ellátás iránti kérelem benyújtására az elutasító döntés véglegessé 

válását követő 6 hónapon belül van lehetőség, amennyiben a kérelmet kizárólag arra 

tekintettel utasították el, hogy a keretösszeg kimerítésre került, és a kérelem a következő 

naptári évben bármikor ismételten benyújtható.  

Azon személyek esetében, akiknek 2018. január 1-jét megelőzően vált jogerőssé az 

elutasító döntésük, 2018. teljes évében benyújthatják a kivételes rokkantsági ellátás iránti 

kérelmüket. 

Amennyiben a keret kimerülése miatt kerül elutasításra a kérelem, az elutasító döntés 

véglegessé válását követő naptári évben ismételten benyújtható.    
 

3. Tájékoztatjuk, hogy 2006. január 1-jétől kezdődően az előreláthatólag 90 napot meghaladó 

külföldi, kizárólag az Európai Gazdasági Térség (EGT) tagállamaiban történő tartózkodás 

idejére az ellátás a jogosult kérelmére, az általa megjelölt, valamely tagállamban vezetett 

fizetési számlára is folyósítható. 
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4. A kivételes rokkantsági ellátás megállapítása szempontjából rendszeres 

pénzellátásnak minősül: a táppénz, a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj, az 

öregségi nyugdíj, a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a táncművészeti 

életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, a megváltozott munkaképességű személyek 

ellátásai, az öregségi járadék, a munkaképtelenségi járadék, a növelt összegű öregségi, 

munkaképtelenségi járadék, a baleseti táppénz, az Flt. alapján folyósított pénzbeli ellátás, a 

bányászok egészségkárosodási járadéka, a rokkantsági járadék, a gyermekgondozási 

segély, a gyermeknevelési támogatás, az időskorúak járadéka, a foglalkoztatást helyettesítő 

támogatás, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, a tartós ápolást végzők 

időskori támogatása, a közszolgálati járadék, valamint a szociális biztonsági tárgyú 

nemzetközi egyezmények, továbbá az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által 

folyósított, ezekkel azonos típusú ellátások. 

 

5. Keresőtevékenységnek minősül: 

- Minden olyan munkavégzés, amelyért díjazás jár, továbbá kereső tevékenységet 

folytatónak kell tekinteni azt a személyt is, aki külön törvény szerint egyéni 

vállalkozónak minősül, valamint aki gazdasági társaság tevékenységében 

személyes közreműködés vagy mellékszolgáltatás keretében történő munkavégzés 

útján vesz részt, illetve aki a társaságnak vezető tisztségviselője, vagy a társasági 

szerződésben a közreműködési/munkavégzési kötelezettsége/joga fel van tüntetve. 

- Az egyéni vállalkozó és társas vállalkozó tevékenysége azon időszakban minősül 

keresőtevékenységnek, amelyben a biztosítása e jogviszony alapján a 

társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e 

szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 

szerint fennáll, ide nem értve a biztosítás szünetelésének esetét, 

- Az uniós rendeletek hatálya alá tartozó személy esetén az EGT-államban, a 

szociális biztonsági tárgyú nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó személy 

esetén az egyezményben részes államban – a jogosult nyilatkozata vagy az ügyben 

hatáskörrel rendelkező külföldi szerv adatszolgáltatása alapján – fennálló 

keresőtevékenység is keresőtevékenységnek minősül. 

- Az olyan munkavégzés, amelyért jogszabály alapján tiszteletdíj jár, akkor minősül 

kereső tevékenységnek, ha a havi tiszteletdíj mértéke a kötelező legkisebb munkabér 

30 százalékát meghaladja. 

- A mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal folytatott tevékenység akkor minősül 

kereső tevékenységnek, ha az abból származó bevételt a személyi jövedelemadóról 

szóló szabályok szerint a jövedelem kiszámításánál figyelembe kell venni. 

- A külön törvény alapján végzett közérdekű önkéntes tevékenység nem minősül 

kereső tevékenységnek. 

- Nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban álló nevelőszülő nem tekinthető 

keresőtevékenységet folytató személynek, ha nevelőszülői jogviszonya mellett más 

keresőtevékenységet nem végez. 

- A szociális szövetkezet tagja által a szövetkezetben végzett személyes közreműködés 

akkor minősül kereső tevékenységnek, ha a személyes közreműködés ellenértékeként 

megszerzett bevétel meghaladja havonta a minimálbér összegét. 

 

6. Az Adatlap 11. pontjában meghatározott kérdést az alábbiak figyelembevételével 

töltse ki: 

 

Az a személy, aki a kivételes rokkantsági ellátás iránti kérelmét a 2018. január 1-jét 

megelőzően jogerőssé vált döntésében foglaltak alapján nyújtaná be és ezen döntése 
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alapján már nem rendelkezik hatályos komplex minősítéssel, a kivételes rokkantsági ellátás 

iránti kérelem benyújtása előtt a lakcíme (bejelentett lakóhelye, vagy bejelentett 

tartózkodási helye) szerint illetékes, rehabilitációs hatóságként eljáró fővárosi/megyei 

kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási (kerületi) hivatalánál kezdeményezheti 

hatósági bizonyítvány kiállítását, melynek keretében a komplex minősítése elvégzésre 

kerül. A komplex minősítés elvégzését és a hatósági bizonyítvány kiállítását követően a 

kivételes rokkantsági ellátás iránti kérelem benyújtható.   

 

Amennyiben nem rendelkezik hatályos komplex minősítést tartalmazó döntéssel és 

2018. január 1-jét követően vált véglegessé a megváltozott munkaképességű személyek 

ellátása iránt benyújtott kérelmét elutasító döntése, kérjük, csatolja kérelméhez: 

- az egészségi állapotára vonatkozó összes orvosi dokumentációt,  

- a kitöltött „Orvosi beutaló az orvosszakértői szervhez, illetve FOB-hoz a 

munkaképesség-változás vagy a keresőképesség felülvéleményezése céljából” 

megnevezésű nyomtatványt, továbbá  

- a Nyilatkozat a szakértői minősítéshez elnevezésű nyomtatványt. 

 

A nyomtatványok a kormányhivatalok honlapján elérhetőek.  

Ebben az esetben a komplex minősítésre az eljárás keretében kerül sor.  

 

7. A III. pontban kell megadni azokat a keresőtevékenységre vonatkozó információkat, 

amelyek a biztosítási idő hiányában hozott elutasító döntés és a kivételes rokkantsági 

ellátás megállapítására irányuló kérelem benyújtása közötti időszakban fennálltak. 

 

8. Az Adatlap 12. pontjában meghatározott jövedelmi adatok kitöltésénél a jövedelmi 

adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. Az „Egyéb jövedelem” rovatnál minden 

olyan jövedelmet és/vagy ellátást fel kell tüntetni, amelyek a táblázat többi sorába nem 

illeszthetők be. 

 

9. A kérelemben meg kell jelölni azokat a különös méltánylást érdemlő körülményeket, 

amelyek megalapozhatják a kérelem teljesíthetőségét.  

 

10. Kérjük, az alábbi iratokat szíveskedjenek csatolni az Adatlaphoz: 

- minden olyan iratot, dokumentumot, ami a különös méltánylást indokolja, 

- az Adatlap 12. és 13. pontjában feltüntetett jövedelmekről, kiadásokról szóló 

igazolásokat,  
- keresőtevékenység megszűnéséről szóló, ill. a keresőtevékenységből származó 

jövedelmekre vonatkozó munkáltatói igazolásokat, 

- az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelése esetén az azt igazoló dokumentumot. 

- rendszeres pénzbeli ellátás megállapításáról vagy megszüntetéséről szóló 

határozatot, 

- mezőgazdasági őstermelő esetén őstermelői igazolványt és az érvényesített 

betétlapot, 

- társas vállalkozás tagja esetén társasági szerződést, valamint amennyiben 

munkaviszonyban áll a társas vállalkozással, munkaszerződését, vagy azok hitelesített 

másolatát, 

- a cselekvőképességet részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság alatt álló 

kérelmező esetén a gondnok kirendelő gyámhivatali határozatot, 

- meghatalmazott által előterjesztett kérelemhez a szabályszerű meghatalmazást. 
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Szabályszerű a meghatalmazás akkor, ha tartalmazza a meghatalmazó és a meghatalmazott 

természetes személyazonosító adatait (családi és utóneve, születési családi és utóneve, 

születési helye, születési ideje és anyja születési családi és utóneve), lakcímét és aláírását, 

továbbá azt, hogy a meghatalmazottat a meghatalmazás mire jogosítja fel. Érvényesség 

feltétele továbbá, hogy azt a meghatalmazó (kérelmező) saját kezűleg írja és aláírja, vagy 

ha az írógéppel, számítógéppel készül akkor a meghatalmazó és meghatalmazott aláírásán 

kívül tartalmaznia kell további két tanú adatait és aláírását is, akik a meghatalmazás saját 

kezűleg történő aláírását igazolják. 

 

A rehabilitációs hatóság a kérelemben megadott személyes, illetve különleges adatokat az 

általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény és a megváltozott 

munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXCI. törvény felhatalmazása alapján, a hivatkozott jogszabályokban, valamint az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvényben foglalt előírásoknak megfelelően tartja nyilván és kezeli. Az adatkezelés a 

komplex minősítés elvégzése, a megváltozott munkaképességű személyek ellátása 

megállapításának és ellenőrzésének céljából történik. Az egészségügyi adatok kezelésére 

és az adatok védelmére egyebekben az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes 

adatok kezeléséről és védelméről szóló törvény rendelkezései az irányadók. 
 

2019.   


