
  
 

 

 

Fogyatékossági támogatás 

 

1. Az eljáró hatóság megnevezése, illetékességi területe 

 

A fogyatékossági támogatási eljárásban a kérelmező lakóhelye szerint illetékes járási hivatal jár el. 

 

2. A kérelem benyújtásának módja (ideje, helye, módja) és a csatolandó iratok 

 

A fogyatékossági támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelmet a Magyar Államkincstár 

központi szerve (a továbbiakban: Központ) által – az elektronikus űrlap tekintetében a közigazgatás-

fejlesztésért felelős miniszterrel egyetértésben – e célra rendszeresített formanyomtatványon vagy az 

annak megfelelő adattartalommal rendelkező elektronikus űrlapon (a továbbiakban együtt: 

formanyomtatvány) kell benyújtani. A kérelem személyesen vagy postai úton benyújtható a fővárosi és 

megyei kormányhivatal ügyfélszolgálatánál, a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi 

kerületi) hivatalánál vagy az integrált ügyfélszolgálatnál (kormányablak), vagy ügyfélkapun keresztül 

elektronikus úton. 

A kérelmek személyes benyújtására ügyfélfogadási időben, az ügyfélfogadásra nyitva álló helységben 

van lehetőség.  

Ahol e tárgykörben tényleges ügyintézés nem, csupán az iratok hatáskörrel és illetékességgel 

rendelkező szervhez való megküldése történik.  

A kérelemhez csatolni kell: 

A fogyatékossági támogatás iránti kérelmet a "Kérelem fogyatékossági támogatás megállapítására" 

című formanyomtatványon kell előterjeszteni. 

Elektronikus úton kérelem csak az Ügyfélkapun keresztül nyújtható be. 

 

 

 

A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező háziorvosa, bentlakásos szociális intézményben élő 

kérelmező esetén az intézmény orvosa által kiállított orvosi beutalót, valamint a fogyatékosságot 

igazoló orvosi dokumentációt is. 

Elektronikusan benyújtott kérelem és annak elektronikusan kapcsolt melléklete esetén a szkennelt 

formátumban beküldött orvosi dokumentáció elfogadható. 

A háziorvosi dokumentációnak tartalmaznia kell az arra irányuló nyilatkozatot, hogy az orvosi 

előzmények és dokumentumok alapján döntés hozható-e a fogyatékosság fennállásáról, vagy 

elutasításáról, valamint a kérelmező önálló életvitelre való képességének és önkiszolgálási 

képességének minősítéséhez szükséges véleményt. 



  
 

A fogyatékossági támogatást kérelmező személy természetes személyazonosító adatait érvényes 

személyazonosító igazolvány vagy a személyazonosság igazolására alkalmas más hatósági 

igazolvány bemutatásával, vagy arról készült másolat csatolásával igazolja. 

Ha a kérelmezőnek gondnoka van, a gondnokkirendelő határozat csatolása szükséges. 

 

 

3.  A kérelem benyújtásának feltételei és az eljárás menete 

 

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

időpontjában Magyarországon élő magyar állampolgár, letelepedett, valamint bevándorolt jogállású 

személy, továbbá a magyar hatóság által menekültként, illetve hontalanként elismert személy jogosult. 

Az eljárás a hatóság előtt a kérelem benyújtását követő napon indul. 

Az eljárásban az ügyfél helyett törvényes képviselője, illetve meghatalmazottja is eljárhat. 

A kérelmező által benyújtott kérelem tárgyában indult eljárásról a kérelmezőt nem kell                     

értesíteni 

 

A kérelem elbírálása során vizsgálni kell a következőket: 

- a kérelmező beletartozik-e a fogyatékossági támogatásra jogosultak körébe. 

A személyi hatály fennállása esetén az a személy jogosult támogatásra, aki a Fot. törvényben 

meghatározott orvos-szakmai feltételeknek megfelelően 

- látási fogyatékosság 

- hallási fogyatékosság 

- értelmi fogyatékos 

- mozgásszervi fogyatékosság 

- autista 

- kromoszóma-rendellenesség miatt állapota súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető és állapota 

tartósan vagy véglegesen fennáll, továbbá önálló életvitelre nem képes vagy mások állandó 

segítségére szorul, 

- van-e európai uniós érintettsége a kérelemnek 

-fennáll-e a fogyatékossági támogatásra való jogosultságot kizáró ok, mivel fogyatékossági 

támogatásra nem jogosult az a súlyosan fogyatékos személy, aki: 

- vakok személyi járadékában vagy  

- magasabb összegű családi pótlékban részesül, 

- utána magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak. 

 

 

 

Amennyiben a kérelemben szereplő adatok tévesek vagy hiányosak, illetve a kérelmező nem csatolta 

s szükséges orvosi beutalót, orvosi dokumentációt, egyszeri alkalommal hiánypótlásra hívjuk fel a 

kérelmezőt, figyelmeztetve őt a hiánypótlási felhívás teljesítése elmulasztásának 

jogkövetkezményeire. 

 

A Fot. 23/C §-a alapján az elsőfokú eljárásban a súlyosan fogyatékos állapotot szakkérdésként kell 

vizsgálni, ezért szükséges szakhatóság megkeresése. Tekintettel, arra hogy szakhatóság bevonása 

indokolt, az ügy sommás eljárás keretében nem bírálható el, ezért valamennyi ügyben a beérkezéstől 

számított 8 napon belül a függő hatályú döntés meghozatalával egyidejűleg gondoskodni kell a 



  
 

szakvélemény megkéréséről, vagyis az ügyfél által beküldött dokumentumoknak az orvosszakértői 

szerv részére történő átadásáról. Ez alól kivételt képez, ha az eljárás megszüntetése, vagy érdemi 

vizsgálat nélküli elutasításának van helye. 

Az eljárás megszüntetésének esetei: 

- a fogyatékossági támogatás megállapítására vonatkozó kérelmét a kérelmező visszavonta, 

- az ügyfél halála miatt 

- az ügyfél a hiánypótlásra való felhívásnak nem tett eleget, és az erre megállapított határidő 

meghosszabbítását sem kérte. 

 

Amennyiben a szakvélemény megérkezik legkésőbb a 40. napon - ügyintézési határidőben -érdemi 

döntést meghozataláról kell gondoskodni. 

Amennyiben a szakvélemény a döntés meghozatalára alkalmas, a döntésről alakszerű határozattal 

illetve, ha érdemi döntés nem hozható végzéssel kell rendelkezni. 

 

A fogyatékossági támogatás mértéke függ a fogyatékosság jellegétől és az önkiszolgálási képesség 

meglététől vagy teljes hiányáról, illetve a halmozottan fennálló fogyatékosságról. 

Jelenleg a támogatás összege 21.785-Ft, illetve 26.813-Ft azzal, hogy fogyatékossági támogatás 

összegét 2014. január 1-jétől a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvénynek a nyugellátások 

évenkénti rendszeres emelésére vonatkozó szabályai szerint, azzal megegyező mértékben emelni 

kell, az újonnan megállapításra kerülő fogyatékossági támogatást pedig ugyanilyen emelt összegben 

kell megállapítani.  

 

Határozattal kell dönteni: 

- a fogyatékossági támogatás megállapításáról 

- a fogyatékossági támogatás iránti igény elutasításáról 

- a fogyatékossági támogatás összegének csökkentéséről 

- a támogatás megszüntetéséről, ha a súlyosan fogyatékos állapot már nem áll fenn. 

A döntést minden esetben tértivevénnyel ellátva kell kiküldeni.  

A kézbesítés akkor szabályszerű, ha küldeményt a címzett, a címzett meghatalmazottja, illetve 

helyettes átvevő átvette. 

 

A súlyos fogyatékos állapot fennállást, ha szakvéleményben az orvosszakértői szerv konkrét időpontot 

jelöl meg a felülvizsgálat dátumaként, akkor abban az időpontban intézkedni kell a felülvizsgálat iránt. 

Ha a felülvizsgálat esedékessé válik értesíteni kell a jogosultat, és tájékoztatni kell a szükséges orvosi 

dokumentáció benyújtásáról. 

 

A felülvizsgálat időpontját megelőzően állapotrosszabbodásra hivatkozással a jogosult is 

kezdeményezhet felülvizsgálatot.   

Ha felülvizsgálat eredményeként a súlyos fogyatékosság továbbra is fennáll, és nincs változás, akkor 

tovább kell folyósítani ellátást, erről határozatot kell hozni. 

A jogosult állapotában javulás következik be, akkor az alacsonyabb összegű ellátás folyósítására kerül 

sor vagy az ellátás megszüntetésére. 

 

 



  
 

5. Ügyintézési határidő 

 

- teljes eljárásban hatvan nap, függő hatályú végzés kiadása mellett, 

- az eljárás megszüntetése esetén sommás eljárásban 8 nap 

 

6. Jogorvoslat 

 

Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog nincs meghatározott jogcímhez 

kötve, fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja. A 

fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala 

előtt tudomása volt.  

 

A fellebbezést a döntés közlésétől számított 15 napon belül lehet előterjeszteni. Fogyatékossági 

támogatással összefüggő határozatban az azonnali végrehajthatóság nem mondható ki, a 

fellebbezésnek a végrehajtásra halasztó hatálya van. 

A fellebbezést az ügy összes irataival a fellebbezési határidő leteltétől számított 8 napon belül az 

elektronizált ügyviteli rendszeren (TÉBA) keresztül fel kell terjeszteni a fellebbezés elbírálásához 

jogosult Másodfokú Hatósághoz. 

A Másodfokú Hatóság a fellebbezés eredményeként az elsőfokú határozatot helybenhagyja, 

megváltoztatja vagy megsemmisíti.  

 

Az ügyfél, illetve a kifejezetten rá vonatkozó rendelkezés tekintetében az eljárás egyéb résztvevője a 

döntésközlésétől számított 30 napon belül kérheti a hatóság jogerős határozatának azon végzések 

bírósági felülvizsgálatát, amelyek önálló fellebbezéssel is megtámadhatók. 

A keresetlevelet az iratokkal együtt haladéktalanul, legkésőbb annak beérkezését követő 5 napon 

belül fel kell terjeszteni a Másodfokú Hatóságra, egyidejűleg értesíteni kell az ügyfelet. 

Az elsőfokú hatóságot a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság határozatának rendelkező része és 

indokolása köti, a megismételt eljárás és a döntéshozatal során annak megfelelően jár el. 

  

7. Jogszabályhelyek 

 

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

a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás 

folyósításának szabályairól szóló 141/2000.(VIII.9) kormányrendelet. 

 

 

 

- A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 

2007.évi I. törvény. 

- 1952.évi III. törvény a polgári perrendtartásról 

-  A polgári törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény 

- A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992.évi LXVI. törvény 

- A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992.évi LXVI. törvény 

végrehajtásáról szóló 146/1993. (X.26.) Kormányrendelet 



  
 

- Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi 

háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásról, valamint egyes közfeladatok 

átvételéről szóló 378/2016 (XII.2.) Kormányrendelet 

- A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007.(IV.25) Kormányrendelet 

- A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény. 

 

 

8.  Felvilágosítás kérhető 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal  

3525 Miskolc, Városház tér 1. 

Telefon: (+36-46) 512-901 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/borsod-abauj-zemplen 

 

9. Letölthető nyomtatványok  

 

Kérelem fogyatékossági támogatás megállapítására  

http://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/attachments/article/94/Fot%20k%C3%A9relem.pdf 

 

 

http://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/attachments/article/94/Fot%20kérelem.pdf

