
Tájékoztató 
az ADATLAP kitöltéséhez 

  
 

1. Az ADATLAP pontos kitöltése a kérelem elbírálását segíti és csak aláírással 
együtt érvényes. Az igénylő személyi adatait nyomtatott nagybetűkkel kell 
feltüntetni, a kérdésekre a megfelelő adatok beírásával, illetve a négyzetekbe „X” 
jel beírásával kell válaszolni. 

 
2. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) 2. §-ának (1) 
bekezdése szerint: Megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira jogosult az, 
akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 
százalékos vagy kisebb mértékű (a továbbiakban: megváltozott munkaképességű 
személy), és aki 

- a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095 napon át a Tbj1. 5. §-a 
szerinti biztosított volt, 

- keresőtevékenységet nem végez és 
- rendszeres pénzellátásban nem részesül.  

Biztosításának tartamára tekintet nélkül jár a megváltozott munkaképességű személyek 
ellátása annak, 

- aki iskolai tanulmányai megszűnését követő 180 napon belül biztosítottá vált, és a 
kérelem benyújtását megelőzően 30 napnál hosszabb megszakítás nélkül biztosított 
volt, vagy 

- aki 2011. december 31-én rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban, 
rehabilitációs járadékban vagy az egészségkárosodott személyek szociális 
járadékaiban részesült. 

Az 1095 nap biztosítási időbe be kell számítani 
- a biztosítás megszűnését követő táppénz, baleseti táppénz, terhességi-gyermekágyi 

segély, gyermekgondozási díj, álláskeresési támogatás folyósításának az idejét, 
- a rokkantsági 

nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj, rehabilitációs járadék, egészségkárosodott 
személyek szociális járadékai és megváltozott munkaképességű személyek ellátása 
folyósításának idejét. 

 
3. A közlekedőképesség vizsgálat ld. Adatlap 13. pont  

A közlekedőképesség minősítését: 
- lakáscélú állami támogatások megállapításához,  
- a mozgásában korlátozott személyek parkolási igazolványának kiállításához,  
- a súlyosan mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeinek 

megállapításához lehet kérni. 
A kérelmezőnek csatolnia kell a minősítését elősegítő, és rendelkezésére álló orvosi 
dokumentációt és egyéb iratokat. 
 

4. Biztosítási időre vonatkozó adatok ld. Adatlap 14. pont 
Az ellátás elbírálásánál keresőtevékenység az Európai Unió tagállamaiban, az Európai 
Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban – ideértve Svájcot is -, 
illetve szociális politikai vagy szociális biztonsági egyezmény hatálya alá tartozó szerződő 
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államban a Tbj.2 5. §-a szerinti biztosítással járó jogviszonyban áll. Ilyen biztosítással járó 
jogviszony: 

- a munkaviszonyban (ideértve az országgyűlési képviselőt is), közalkalmazotti, 
illetőleg közszolgálati jogviszonyban, ügyészségi szolgálati jogviszonyban, bírósági 
jogviszonyban, igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban, hivatásos nevelőszülői 
jogviszonyban, ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban, közfoglalkoztatási 
jogviszonyban álló személy, a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek, a polgári 
nemzetbiztonsági szolgálatok, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú 
tagja, a Magyar Honvédség szerződéses állományú tagja, a katonai szolgálatot teljesítő 
önkéntes tartalékos katona (a továbbiakban: munkaviszony), tekintet nélkül arra, hogy 
foglalkoztatása teljes vagy részmunkaidőben történik. 

 
Biztosított az a természetes személy is, aki a munkát külföldi foglalkoztató számára 
Magyarország területén kívül végzi, és a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 
közösségi rendelet alapján e törvény hatálya alá tartozik. 
 

5. A kérelemhez csatolandó iratok 
- Nyilatkozat az RSZSZ szakértői bizottságai által végzett komplex minősítéshez, 
- a keresőtevékenység megszűnéséről szóló munkáltatói igazolás, 
- a rendszeres pénzbeli ellátás megállapításáról vagy megszüntetéséről szóló határozat, 
- a mozgásának (járásának) korlátozásáról szóló orvosi igazolás, 
- a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belüli munkáltatói igazolások, 
- a nappali tagozatos iskolai tanulmányok igazolására szolgáló bizonyítvány, 

szakmunkás-bizonyítvány, oklevél, leckekönyv, stb., 
- a társadalombiztosítási nyilvántartásban nem szereplő jogviszonyok bizonyításához 

felhasználni kívánt irat, 
- a kérelmező jövedelméről szóló igazolás, 
- a kérelmező egészségi állapotával kapcsolatos dokumentumok 

 az egészségi állapotra, gyógykezelésre, rehabilitációra vonatkozó összefoglaló 
adatokat tartalmazó háziorvosi, kezelőorvosi vélemény, 

 a véleményben feltüntetett körülményekkel összefüggő egészségügyi 
dokumentáció, 

 ha foglalkoztatott és a megalapozott komplex minősítési bizottsági vélemény 
kiadásához szükséges, a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás orvosának 
tájékoztatóját az érintett személy munkaköri feladatairól, a munkavégzés 
körülményeiről, kockázati viszonyairól, valamint arról, hogy egészségi 
állapota alapján jelenlegi munkakörében továbbfoglalkoztatható-e, 

- a közlekedőképesség vizsgálatára vonatkozó kérelem esetén a súlyos 
mozgáskorlátozott személy közlekedőképességének minősítését elősegítő, 
rendelkezésre álló orvosi dokumentációt és egyéb iratokat, 

- a gondnok kirendelő gyámhivatali határozat, 
- meghatalmazott által előterjesztett kérelemhez csatolni kell a szabályszerű 

meghatalmazást. Szabályszerű a meghatalmazás akkor, ha az igénylő saját kezűleg írta 
és írta alá és tartalmazza a meghatalmazó és a meghatalmazott természetes 
személyazonosító adatait továbbá írógéppel, számítógéppel írták és a meghatalmazó 
valamint a meghatalmazott aláírását két tanú igazolja. 
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