
1. Fogyatékossági támogatás 

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

- kérelem formanyomtatványon benyújtva. 

A kérelemmel egyidejűleg csatolandó okmányok: a kérelmező természetes 

személyazonosító adatait, érvényes személyazonosító igazolvánnyal vagy a 

személyazonosság igazolására alkalmas más hatósági igazolvány bemutatásával, 

vagy másolatának csatolásával kell igazolni.  

Az igénybejelentéshez mellékelni kell az igénylő háziorvosa - bentlakásos szociális 

intézményben élő igénylő esetén az intézmény orvosa - által kiállított orvosi beutalót 

(raktári száma: A. 3510-90), valamint a fogyatékosságot igazoló orvosi 

dokumentációt (pl. kórházi zárójelentés, ambuláns lap). 

 

A kérelemhez mellékelendő iratok vonatkozásában fontos kiemelni, hogy azokat 

nem kell eredetben csatolni, elegendő azok másolatban történő benyújtása. 

A fogyatékossági támogatás iránti kérelem legkorábban abban a hónapban 

nyújtható be, amelyben a kérelmező a tizennyolcadik életévét betölti. 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

Az eljárást megindító kérelem benyújtható postai úton, illetve személyesen az 

igénylő lakcíme, vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal 

családtámogatási ügyfélszolgálatán, a kormányablakban, a települési ügysegédnél, 

valamint a kérelmező munkahelyén működő társadalombiztosítási kifizetőhelyen a 

meghatározott formanyomtatvány kitöltésével. 

 

A kérelem elektronikus úton is előterjeszthető.  

Elérhetőség: https://eugyfel.allamkincstar.gov.hu/ 

 

Az eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: 

Az eljárás költség- és illetékmentes. 

 

Ügyintézési határidő: 

 

Az ügyintézési határidő sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap.  

Ha az eljárásban vizsgálni kell a szakkérdést, az ügyintézési határidő hatvan nap. 

 

Az ügyintézési határidőbe nem számít be: 

 

- az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének időtartama, 

- ha függő hatályú döntés meghozatalának nincs helye - az ügyfél 

mulasztásának vagy késedelmének időtartama, 

https://eugyfel.allamkincstar.gov.hu/


- a hivatalbóli eljárásokban az ügyintézési határidőbe csak az eljárás 

felfüggesztésének időtartama nem számít be. 

 

Ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg, vagy 

megfelel, de a tényállás tisztázása során felmerült új adatra tekintettel az szükséges, 

az eljáró hatóság határidő megjelölésével a mulasztás jogkövetkezményeire történő 

figyelmeztetés mellett, egy ízben hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt. 

 

 

 

Az ügymenet leírása: 

 

A fogyatékossági támogatás a súlyosan fogyatékos személy részére az 

esélyegyenlőséget elősegítő, havi rendszerességgel járó pénzbeli juttatás. A 

fogyatékossági támogatás célja, hogy - a súlyosan fogyatékos személy jövedelmétől 

függetlenül - anyagi segítséggel járuljon hozzá a súlyosan fogyatékos állapotból 

eredő társadalmi hátrányok mérsékléséhez. 

Fogyatékossági támogatásra jogosult az a 18. életévét betöltött súlyosan fogyatékos 

személy jogosult, aki az ellátás igénylésének időpontjában Magyarországon élő 

magyar állampolgár, letelepedett, valamint bevándorolt jogállású, illetve 

hontalanként elismert látási -, hallási -, értelmi -, mozgásszervi fogyatékos, autista, 

kromoszóma-rendellenesség miatt súlyos vagy középsúlyosnak minősíthető és ez a 

fogyatékos állapot tartós vagy végleges, továbbá a fogyatékos személy önálló 

életvitelre nem képes, vagy mások állandó segítségére szorul. 

A súlyosan fogyatékos állapot megállapítását az orvosszakértői szerv végzi. 

A járási hivatal a benyújtott háziorvos által kiállított beutalót és orvosi dokumentációt 

megküldi Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatal Rehabilitációs 

Ellátási és Szakértői Főosztály felé, amely megvizsgálja, hogy az igénylő súlyosan 

fogyatékosnak minősül-e. Amennyiben a rendelkezésre álló orvosi dokumentáció 

nem alkalmas a minősítés elvégzésére, az említett főosztály a támogatást igénylőt a 

fogyatékosság jellegének megfelelő szakvizsgálatra utalja be, illetőleg felhívhatja a 

bizottság előtti személyes megjelenésre is vizsgálat céljából. 

Amennyiben a szakértői bizottság szakvéleménye szerint az igénylő súlyosan 

fogyatékosnak minősül, a fogyatékossági támogatás az igénylőt az igénybejelentés 

hónapjának első napjától illeti meg. 

 

A fogyatékossági támogatás mértéke:  

 

A támogatás havi összege 2018. január 1-jétől 

- 21.785,-Ft, ha a súlyosan fogyatékos személy hallási fogyatékos - függetlenül az 

önkiszolgálási képesség meglététől, vagy hiánytól -, illetve akkor is ilyen összegű a 

fogyatékossági támogatás havonta, ha a súlyosan fogyatékos személynek nem 



hallási, hanem más fogyatékossága van és önkiszolgálási képessége nem hiányzik; 

- 26.813,-Ft, ha a súlyosan fogyatékos személynek nem hallási, hanem más 

fogyatékossága van és önkiszolgálási képessége hiányzik, vagy halmozottan 

fogyatékos. 

A fogyatékossági támogatás összege évenként a nyugellátások évenkénti 

rendszeres emelésére vonatkozó szabályai szerint, azzal megegyező mértékben 

emelésre kerül. 

 

A fogyatékossági támogatást a folyósító szerv havonta utólag, a tárgyhónapot 

követő hónap 5. napjáig folyósítja. 

 

Jogorvoslat:  

 

A határozat ellen az érdekeltek a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül 

a Budapest Főváros Kormányhivatalához címzett, de a döntést hozó elsőfokú 

hatóságnál benyújtott illetékmentes fellebbezéssel élhetnek. A fellebbezés alapján 

Budapest Főváros Kormányhivatala jár el, a hozott döntéséről közvetlenül értesíti a 

fellebbezőt. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal 

közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog-, vagy 

érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak 

olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem 

volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. A 

fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról 

lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza. 

 

 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

 

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. 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény. 

 

Az ügy intézését segítő útmutatók: 

https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell%C3%A1t%C3%A1sok/fogyat%C3%A9koss%

C3%A1gi-t%C3%A1mogat%C3%A1sok.html 

 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: 

https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/nyomtatv%C3%A1nyok.html 
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