
 

Hatósági Főosztály - Hatósági Osztály 
9700 Szombathely, Hollán Ernő utca 1.; 9701 Szombathely, Pf.: 123 

Telefon: (06 94) 501 800 Fax: (06 94) 501 803 E-mail: hatosag.szombathely@vas.gov.hu 

 

Hatósági Főosztály  

Hatósági Osztály 

Elérhetőségek: 

 

Cím:   9700 Szombathely, Hollán Ernő u. 1-3. 

Szociális ügyintézés: 9700 Szombathely, Hunyadi u. 45. 

Levelezési cím:  9700 Szombathely, Pf. 123. 

Telefon:  94/501-800 

fax:    94/501-803 

E-mail:    hatosag.szombathely@vas.gov.hu 

 

Ügyfélfogadás:  

 

Hétfő   8.00-15.00 

Kedd   8.00-15.00 

Szerda   nincs 

Csütörtök  8.00-15.00 

Péntek   8.00-12.00 

 

A Szombathelyi Járási Hivatal illetékességi területe: 

Szombathelyi járás:  

Székhely: Szombathely 

Települések: Acsád, Balogunyom, Bozzai, Bucsu, Csempeszkopács, Dozmat, Felsőcsatár, 

Gencsapáti, Gyanógeregye, Horvátlövő, Ják, Kisunyom, Meszlen, Narda, Nárai, Nemesbőd, 

Nemeskolta, Perenye, Pornóapáti, Rábatöttös, Rum, Salköveskút, Sé, Sorkifalud, Sorkikápolna, 

Sorokpolány, Söpte, Szentpéterfa, Szombathely, Tanakajd, Táplánszentkereszt, Torony, 

Vasasszonyfa, Vaskeresztes, Vassurány, Vasszécseny, Vasszilvágy, Vát, Vép, Zsennye. 

 

A Szombathelyi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Hatósági Osztálya járási illetékességgel jár el a 
következő ügyekben: 

1. Időskorúak járadéka 

2. Közgyógyellátás 

3. Ápolási díj 

4. Aktív korúak ellátása 

5. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 

6. Temetkezési szolgáltatási tevékenység engedélyezése 
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7. Üzletszerűen végzett társasház-kezelői és ingatlankezelői tevékenység bejelentése, 
nyilvántartásba vétele, ellenőrzése 

8. Szabálysértési eljárás 

9. Hadigondozotti ellátások 

A Szombathelyi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Hatósági Osztálya megyei illetékességgel jár el a 
következő ügyekben: 

10. Súlyos mozgáskorlátozott személyek személygépkocsi szerzési és átalakítási támogatása 

 

1. Időskorúak járadéka 

Illetékesség 

Kérelmező lakóhelye, amennyiben bejelentett tartózkodási hellyel is rendelkezik, kérelmező 
nyilatkozatában megjelölt életvitelszerű cím szerint illetékes járási hivatal. 

Hajléktalan személyek esetében az a járási hivatal, amelynek illetékességi területét a hajléktalan 

személy az ellátás igénybevételekor nyilatkozatában tartózkodási helyként megjelölte. 

A lakcím megállapítása szempontjából a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai irányadóak. 

Az ügyintézés helye: 9700 Szombathely, Hunyadi u. 45. II. emelet ügyfélszolgálat 

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok 

Bemutatandó iratok (a kérelem járási hivatalnál történő benyújtása esetén az ügyintézés elősegítése 
érdekében) a kérelmező személyi igazolványa, lakcímigazolványa és TAJ-kártyája. 

Becsatolandó iratok 

- A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának valamint 
folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006 (III.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Korm. rendelet) 2. számú melléklete szerinti formanyomtatvány. 

- Hivatalból indult eljárás esetében a Korm. rendelet 2/A. számú melléklete szerinti 
formanyomtatvány. 

- Rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét igazoló irat 
vagy annak másolata 

- nyugellátás esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által év elején kiküldött adott évre 
vonatkozó igazolása 

- munkaviszonyból származó jövedelem esetén a kérelem mellékletét képező, hivatal által 
készített munkáltatói igazolás nyomtatvány, munkáltató által kitöltve. 

- Nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén 
a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett 
jövedelemről szóló igazolás vagy annak másolata. 

- Nem rendszeres jövedelmet megelőző évre vonatkozóan adóbevallással, adott évre 
vonatkozóan nyilatkozat tétellel kell igazolni. 

Ha a jövedelemszámításnál a nem forintban megszerzett jövedelmet is figyelembe kell venni, az 
átszámítás a kérelem benyújtásának napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett 
hivatalos devizaárfolyamon történik. 

Eljárást megindító irat (kérelem) benyújtásának módja 

Postai úton, személyesen vagy meghatalmazott útján 

- kérelmező lakcíme szerint illetékes járási hivatalnál, 

- amennyiben bejelentett tartózkodási hellyel is rendelkezik, kérelmező nyilatkozatában 
megjelölt életvitelszerű cím szerint illetékes járási hivatalnál, 
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- az illetékességgel rendelkező járási hivatal kormányablakainál, 

- az illetékességgel rendelkező járáshoz tartozó települések Polgármesteri Hivatalainál, Közös 
Önkormányzati Hivatalainál települési ügysegédeknél. 

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege 

A szociális igazgatási eljárás költség- és illetékmentes. 

Alapvető eljárási szabályok, ügymenetre vonatkozó tájékoztatás 

Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek 
részére nyújtott támogatás.  

Az eljárás kérelemre vagy aktív korúak ellátására való jogosult nyugdíjkorhatárt betöltött személy 
esetében hivatalból indul: 

- Kérelemre indult eljárás esetében a járási hivatal a kérelem benyújtását követően 
megvizsgálja a jogosultság feltételeit. Szükség szerint a járási hivatal a szociális 
nyilvántartásból közvetlenül lekérdezi a családtámogatási ellátásra vonatkozó adatot, majd 
dönt a kérelemről. 

- Hivatalból indult eljárás esetében az aktív korúak ellátására való jogosultságnak a 
nyugdíjkorhatár betöltésére tekintettel történő megszüntetése esetén a járási hivatal a döntés 
véglegessé válását követően haladéktalanul, hivatalból eljárást indít az időskorúak járadékára 
való jogosultság megállapítása iránt.  

Az eljárás megindításáról szóló értesítéssel egyidejűleg a hatóság – a döntéshez szükséges 
adatok beszerzése érdekében – az ügyfél számára megküldi a 2/A. számú melléklet szerinti 
formanyomtatványt. Az ügyfél természetes személyazonosító adatait, lakcímét, valamint 
Társadalombiztosítási Azonosító Jelét – az aktív korúak ellátására való jogosultság 
megszüntetéséről szóló határozat alapján – a hatóság rögzíti a formanyomtatványon. 

 Amennyiben az ügyfél a formanyomtatványt visszaküldi határidőn belül a járási hivatal 
megvizsgálja a jogosultság feltételeit. Szükség szerint a járási hivatal a szociális 
nyilvántartásból közvetlenül lekérdezi a családtámogatási ellátásra vonatkozó adatot, 
majd dönt a kérelemről. 

 Amennyiben az ügyfél a formanyomtatványt a kézbesítéstől számított 15 napos 
határidőn belül – mely jogvesztő - nem küldi vissza, az eljárást meg kell szüntetni. 

Ha a kérelmet vagy adatlapot a házastárs (élettárs) nem írja alá, akkor a járási hivatal minden esetben 
megvizsgálja ennek okát, és a vizsgálat eredményének figyelembevételével dönt a kérelemről. 

Ha az időskorúak járadékára vonatkozó igényt véglegesen megállapítják, az ellátás 

- kérelemre indult eljárásban a kérelem benyújtásának napjától, 

- hivatalból indult eljárásban az aktív korúak ellátására való jogosultság megszűnését követő 
naptól 

kerül folyósításra. 

Az időskorúak járadéka folyósításáról a fővárosi és megyei kormányhivatal gondoskodik. Az ellátást 
utólag, minden hónap 5-éig kell folyósítani azzal, hogy a december hónapra tekintettel járó ellátást 
december 30-áig kell folyósítani. 

Ha az ellátás nem a teljes hónapra jár, az ellátás összege az ellátás havi összege harmincad 
részének és az ellátási napok számának szorzata. 

Amennyiben az időskorúak járadékában részesült személy elhalálozik, de még jogosult volt ellátásra 
melyet nem vett fel, a fel nem vett ellátást a vele közös háztartásban együtt élt házastárs vagy 
élettárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben veheti fel a halál 
hónapját követő hónap utolsó napjáig. 

Amennyiben nincs vele közös háztartásban élő, az ellátás felvételére jogosult személy, a fel nem vett 
ellátás hagyaték tárgyát képezi. 

Ha az időskorúak járadékára jogosult személy lakcíme az eljáró hatóság illetékességét érintően az 
ellátás folyósításának időtartama alatt megváltozik, a változás hónapjára járó ellátást a korábban 
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folyósító szerv teljes összegben folyósítja. Az ellátásra való jogosultságot megszüntető határozatban a 
jogosultat tájékoztatni kell arról, hogy új lakcímén az ellátás megállapítása iránt kérelmet kell 
benyújtania. 

Az eljáró hatóság illetékességét érintő lakcímváltozás esetén az időskorúak járadékára jogosult 
személy kérelmére vagy az új lakcím szerint illetékes hatóság megkeresésére az ügyben keletkezett 
iratokat haladéktalanul, de legkésőbb nyolc napon belül meg kell küldeni a jogosult új lakcíme szerint 
illetékes hatóságnak. 

Ha az időskorúak járadéka iránti kérelmet a lakcímváltozást követő 30 napon belül benyújtják, akkor – 
a jogosultsági feltételek fennállása esetén – az ellátásra való jogosultságot a lakcímváltozást követő 
hónap első napjától kell megállapítani. 

Az időskorúak járadékára való jogosultság feltételeinek fennállását a járási hivatal kétévente legalább 
egyszer felülvizsgálja. 

A jogosultság feltételei 

Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek 
részére nyújtott támogatás. A járási hivatal időskorúak járadékában részesíti azt 

a) a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személyt, akinek saját és vele együtt lakó házastársa, 
élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 85%-át, 

b) az egyedülálló, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75 évesnél fiatalabb személyt, 
akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 100%-át, 

c) az egyedülálló, 75. életévét betöltött személyt, akinek havi jövedelme nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 135%-át. 

2018. évtől az időskorúak járadékának jövedelmi jogosultsági határai a nyugdíjemeléssel megegyező 

arányban emelkednek. 

A 2017. december 31-ét követő kezdő időponttól megállapított időskorúak járadékára való jogosultság 
esetén az Szt. 

a) 32/B. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jövedelemhatár 24 955 Ft, 

b) 32/B. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott jövedelemhatár 29 355 Ft, 

c) 32/B. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jövedelemhatár 39 630 Ft. 

Az időskorúak járadékának havi összege 

2018. január 1-jétől az időskorúak járadékának havi összege 

a) jövedelemmel nem rendelkező, az Szt. 

aa) 32/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti jogosult esetén 24 955 Ft, 

ab) 32/B. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jogosult esetén 29 355 Ft, 

ac) 32/B. § (1) bekezdés c) pontja szerinti jogosult esetén 39 630 Ft, 

b) jövedelemmel rendelkező jogosult esetén az a) pont szerinti összegnek és a jogosult havi 
jövedelmének a különbözete. 

Ha az időskorúak járadékának összege az ezer forintot nem éri el, a jogosult részére akkor is legalább 
ezer forint összegű járadékot kell megállapítani. 

2018. évben az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 28.500,-Ft. 

Nem állapítható meg az időskorúak járadéka, illetve az ellátásra való jogosultságot meg kell 
szüntetni, 

- az ellátásban részesülő személy kérelmére (a kérelemben megjelölt időponttól vagy időpont 
megjelölésének hiányában a kérelem benyújtását követő hónap utolsó napjával), 

- ha az időskorúak járadékában részesülő az ellátásra való jogosultság feltételeinek 
felülvizsgálatára irányuló eljárást akadályozza (az eljárás indításának napjától), 
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- ha a kérelmező vagy az ellátásban részesülő személy előzetes letartóztatásban van, elzárás 
büntetését vagy szabadságvesztés büntetését tölti (a bekövetkezett állapot fennállásától) 

- ha a kérelmező vagy az ellátásban részesülő személy 3 hónapot meghaladó időtartamban 
külföldön tartózkodik (a harmadik hónap utolsó napjával), 

- ha a kérelmező vagy az ellátásban részesülő személy szabad mozgás és tartózkodás jogával 
rendelkező személy vagy EU Kék Kártyával rendelkező harmadik országbeli állampolgár – a 
határ menti ingázó munkavállalókat kivéve – és tartózkodási joga megszűnt vagy tartózkodási 
jogának gyakorlásával felhagyott (ennek időpontjától). 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke 

 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének 
és megállapításának valamint folyósításának részletes szabályairól 

 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

formanyomtatvány: 

Kérelem az időskorúak járadékának megállapítására innen letölthető. 

 

2. Közgyógyellátás 

Illetékesség 

A kérelmező lakóhelye, vagy ha a kérelmező életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a 

tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatal. 

Átmeneti, illetve tartós nevelésbe vett kiskorú ügyében a gondozási hely szerint illetékes járási hivatal. 

Az ügyintézés helye: 9700 Szombathely, Hunyadi u. 45. II. emelet ügyfélszolgálat 

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok 

Bemutatandó iratok (a kérelem járási hivatalnál történő benyújtása esetén az ügyintézés elősegítése 

érdekében) a kérelmező személyi igazolványa, lakcímigazolványa és TAJ-kártyája. 

Becsatolandó iratok: 

- a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának valamint 
folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006 (III.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) 9. számú melléklete szerinti formanyomtatvány (kivéve a nevelésbe vétel 
elrendelésekor) 

- a Rendelet 10. számú melléklete szerinti formanyomtatványt, amelyet a kérelmező háziorvosa 
tölt ki a havi rendszeres gyógyító ellátásokról. A háziorvosi igazolást – a beteg aláírását 
követően – zárt borítékban a kérelmező nevének és társadalombiztosítási azonosító jelének 
feltüntetésével kell csatolni a kérelemhez. A borítékon a „háziorvosi igazolás közgyógyellátás 
igénybevételéhez” szövegrészen túl fel kell tüntetni a háziorvos nevét és bélyegzőszámát is. 
Nem kell csatolni a háziorvos igazolását, ha a kérelmező nyilatkozik arról, hogy egyéni 
gyógyszerkeret megállapítására nem tart igényt, vagy normatív közgyógyellátás 
megállapítása iránti kérelem esetén, ha a kérelmező 18 hónapnál nem régebbi szakhatósági 
állásfoglalással rendelkezik, nem kéri jogosultságának vagy gyógyszerkeretének új 
szakhatósági állásfoglalás alapján történő megállapítását. 

- új megállapítás esetén igazolni kell az alanyi jogcímhez szükséges feltétel fennállását (kivéve 
a magasabb összegű családi pótlékra való jogosultságra vonatkozó igazolást) 

- normatív közgyógyellátás megállapítása esetén a jövedelem-nyilatkozatban foglaltak 
megalapozottságát megalapozó iratot 

- Meghatalmazás, ha a kérelmező nem személyesen jár el. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=18618.331676
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=103322.342645
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=103322.342645
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199170.338647
../bejövő%20frissített%20anyagok/HF03%20Hatósági%20Osztály/HF03%20HAT%20Formanyomtatványok/Időskorúak%20járadéka.docx
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas/formanyomtatvanyok/szombathelyi-jh-hatosagi-foosztaly-formanyomtatvanyai-2018-aprilis
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Eljárást megindító irat (kérelem) benyújtásának módja 

Postai úton, személyesen vagy meghatalmazott útján 

- kérelmező lakcíme szerint illetékes járási hivatalnál, 

- amennyiben bejelentett tartózkodási hellyel is rendelkezik, kérelmező nyilatkozatában 
megjelölt életvitelszerű cím szerint illetékes járási hivatalnál, 

- az illetékességgel rendelkező járási hivatal kormányablakainál, 

- az illetékességgel rendelkező járáshoz tartozó települések Polgármesteri Hivatalainál, Közös 
Önkormányzati Hivatalainál települési ügysegédeknél. 

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege 

Az eljárás díj- és illetékmentes. 

Alapvető eljárási szabályok, ügymenetre vonatkozó tájékoztatás 

A közgyógyellátás természetben nyújtott szociális ellátás, amely a szociálisan rászorult személy 

részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak 

csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás. 

Közgyógyellátás két jogcímen állapítható meg: 

1. alanyi (jövedelmi helyzettől és a havi rendszeres gyógyszerkiadástól független) 

2. normatív (jövedelmi helyzettől és a havi rendszeres gyógyszerkiadástól függő ellátás) 

A járási hivatal alanyi jogosultság esetében két évre, normatív jogcímen egy évre állapít meg 

közgyógyellátásra való jogosultságot. 

A közgyógyellátási igazolvánnyal térítésmentesen jogosult 

a) egyes gyógyszerekre - ideértve a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszereket is - 
gyógyszerkerete erejéig, 

b) egyes gyógyászati segédeszközökre, ideértve a protetikai és fogszabályozó eszközöket is, 
valamint azok javítására és kölcsönzésére, továbbá 

c) az orvosi rehabilitáció céljából igénybe vehető gyógyászati ellátásokra [az a)-c) pont szerintiek 
a továbbiakban együtt: gyógyító ellátás]. 

A gyógyszerkeret 

a) a rendszeres gyógyszerszükséglet támogatását szolgáló egyéni gyógyszerkeretből, és 

b) az akut megbetegedésből eredő gyógyszerszükséglet támogatását szolgáló eseti keretből 

tevődik össze. 

Az egyéni gyógyszerkeret összege a jogosult havi rendszeres gyógyszerköltsége, melynek összege 

jelenleg legfeljebb 12000 Ft/hó lehet. 

Amennyiben az egyéni rendszeres gyógyító ellátás költsége a havi 1000 Ft-ot nem éri el, egyéni 

gyógyszerkeret nem kerül megállapításra. 

Az eseti keret minden ellátottra egyaránt vonatkozóan évente jelenleg 6000 Ft. 

Alanyi jogcímen jogosult közgyógyellátásra: 

a) az átmeneti gondozásban részesülő, és a nevelésbe vett kiskorú; 

b) aktív korúak ellátására jogosult egészségkárosodott személy; 

c) a pénzellátásban részesülő hadigondozott és a nemzeti gondozott; 

d) a központi szociális segélyben részesülő; 

e) a rokkantsági járadékos; 
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f) az aki 

fa) rokkantsági ellátásban részesül és az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex 

minősítése alapján nem haladja meg a 30%-os mértéket, 

fb) az Mmtv. 30 § (4) bekezdés b) pont ba) alpontjának vagy 32. § (1) bekezdés a) pontjának 

alkalmazásával rokkantsági ellátásban részesül és 2011. december 31-én I. vagy II. csoportú 

rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, 

fc) az Mmtv. 31. §-ának alkalmazásával öregségi nyugdíjban részesül és 2011. december 31-

én I. vagy II. csoportú rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, vagy 

fd) öregségi nyugdíjban részesül, és a nyugdíjra való jogosultságának megállapítását 

megelőző napon a ga) vagy gb) alpont hatálya alá tartozott; 

g) az, aki, vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül. 

Normatív jogcímen jogosult közgyógyellátásra: 

Akinek esetében a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének (jelenleg 28500 Ft) a 10 %-át (2850 Ft) meghaladja, feltéve, hogy a 

családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 105%-át (29925), egyedül élő esetén 155 %-át (44175 Ft).  

Ügymenet: 

A járási hivatalnak a közgyógyellátás megállapítása iránt előtte folyamatban lévő eljárásban az alanyi 

és normatív jogcímen megállapítható közgyógyellátás jogosultsági feltételeinek fennállását egyaránt 

vizsgálnia kell. Normatív jogcímen közgyógyellátás akkor állapítható meg, ha az ügyfél alanyi 

közgyógyellátásra nem jogosult. 

A közgyógyellátás iránti kérelem az előzőleg megállapított jogosultság időtartama alatt, annak lejártát 

megelőző három hónapban is benyújtható. 

Alanyi jogcímen benyújtott kérelem esetén: 

Ha a kérelmező arra tekintettel kérte jogosultsága megállapítását, hogy magasabb összegű családi 

pótlékban részesül, a járási hivatal a szociális nyilvántartásból közvetlen lekérdezéssel veszi át az erre 

vonatkozó adatot. 

A járási hivatal szakkérdésként vizsgálja a háziorvos igazolásában feltüntetett havi rendszeres 

gyógyító ellátás iránti szükséglet szakmai megalapozottságát és a rendszeres gyógyító ellátások havi 

költségét. 

A közgyógyellátásra való jogosultság kezdő időpontja a jogosultságot megállapító határozat 

meghozatalát követő 15. nap. 

A közgyógyellátási igazolványt a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal 

Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Egészségbiztosítási Osztály 

állítja ki és küldi meg a kérelmezőnek illetve törvényes képviselőjének. 

Normatív jogcímen benyújtott kérelem esetén: 

A járási hivatal szakkérdésként vizsgálja a háziorvos igazolásában feltüntetett havi rendszeres 

gyógyító ellátás iránti szükséglet szakmai megalapozottságát és a rendszeres gyógyító ellátások havi 

költségét, ha a kérelmező megfelel az előírt jövedelmi feltételeknek. 

A közgyógyellátásra való jogosultság kezdő időpontja a jogosultságot megállapító határozat 

meghozatalát követő 15. nap. 

A közgyógyellátási igazolványt a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal 

Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Egészségbiztosítási Osztály 

állítja ki és küldi meg a kérelmezőnek illetve törvényes képviselőjének. 
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Amennyiben a kérelmező számára alanyi vagy normatív jogcímen az ellátást nem lehet megállapítani, 

úgy a járási hivatal a kérelmet visszautasítja. 

Gyógyszerkeret év közbeni felülvizsgálata: 

Amennyiben az ellátásban részesülő személy egészségi állapotában, a gyógykezelését szolgáló 

terápiában, illetőleg a keret megállapításakor figyelembe vett gyógyszerek térítési díjában változás 

következik be lehetőség van az egyéni gyógyszerkeret év közbeni felülvizsgálatára, melynek során az 

egyéni gyógyszerkeret újbóli megállapítására abban az esetben kerül sor, ha a gyógyszerköltség havi 

változásának összege az 1000 forintot eléri. Ekkor az újabb kérelemhez mellékelni kell a háziorvos 

erre vonatkozó nyilatkozatát és a háziorvosnak a rendelet 10. számú melléklete szerinti igazolását. A 

jogosultság lejártát megelőző három hónapban az egyéni gyógyszerkeret felülvizsgálatát nem lehet 

kérni. 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke 

 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének 
és megállapításának valamint folyósításának részletes szabályairól 

 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

formanyomtatvány: 

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására innen letölthető 

 

3. Ápolási díj 

Illetékesség: 

A kérelmet az a szociális hatáskört gyakorló szerv bírálja el, amelynek illetékességi területén a 

kérelmező (ápolást végző) lakóhelye, vagy ha a kérelmező életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási 

helyén lakik, a tartózkodási helye van. 

Az ügyintézés helye 9700 Szombathely, Hunyadi u. 45. II. emelet ügyfélszolgálat 

Csatolandó iratok: 

- A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint 
folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) 4. számú melléklete szerinti formanyomtatvány. 

- Kiemelt ápolási díj iránti kérelem kivételével a Rendelet 5. számú melléklete szerinti 
formanyomtatványon: 

 a háziorvos által kiállított igazolást arról, hogy az ápolt súlyosan fogyatékos vagy 
tartósan beteg, 

 a háziorvos arra vonatkozó szakvéleményét, hogy az ápolt állandó és tartós 
gondozásra szorul. 

- A Rendelet 6. számú melléklete szerinti formanyomtatványon az intézmény vezetője által 
kiállított igazolást, ha az ápolt személy köznevelési intézmény tanulója, óvodai nevelésben 
részesül, nappali szociális intézményi ellátásban részesül, vagy felsőoktatási intézmény 
hallgatója és az ápolási díjra való jogosultság feltételei fennállnak. 

- Ha az ápolási díj megállapítását kiemelt ápolást igénylő 18. életévét betöltött személy 
gondozására tekintettel kérik, az ápolási díj iránti kérelemhez mellékelni kell a rehabilitációs 
hatóság a rehabilitációs hatóság érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalását, bizottsági 
állásfoglalását, határozatát vagy hatósági bizonyítványát az ápolt személy komplex 
minősítésének eredményéről vagy komplex minősítési eljárás megindításának igazolását. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=18618.331676
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=103322.342645
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=103322.342645
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199170.338647
https://szerkesztoseg.kormanyhivatal.hu/download/b/48/83000/k%C3%B6zgy%C3%B3gyell%C3%A1t%C3%A1s%20k%C3%A9relem_201606.docx
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas/formanyomtatvanyok/szombathelyi-jh-hatosagi-foosztaly-formanyomtatvanyai-2018-aprilis
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- Ha az ápolási díj megállapítását kiemelt ápolást igénylő 18 év alatti magasabb összegű 
családi pótlékban részesülő ápolt gondozására tekintettel kérik, a kérelemhez mellékelni kell a 
kiemelt ápolási díjra való jogosultságot megalapozó körülményekről szóló 82/2013. (XII.29.) 
EMMI rendelet 1. számú mellékletét képező szakorvosi igazolást, melyben a magasabb 
összegű családi pótlékra jogosító igazolást végző szakorvos igazolja, hogy betegsége vagy 
fogyatékos állapota miatt tartós ápolást-gondozást igényel. 

Eljárást megindító irat (kérelem) benyújtásának módja: 

Postai úton, személyesen vagy meghatalmazott útján 

- kérelmező lakcíme szerint illetékes járási hivatalnál, 

- amennyiben bejelentett tartózkodási hellyel is rendelkezik, kérelmező nyilatkozatában 
megjelölt életvitelszerű cím szerint illetékes járási hivatalnál, 

- az illetékességgel rendelkező járási hivatal kormányablakainál, 

- az illetékességgel rendelkező járáshoz tartozó települések Polgármesteri Hivatalainál, Közös 
Önkormányzati Hivatalainál települési ügysegédeknél. 

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: 

Az eljárás díj- és illetékmentes. 

Alapvető eljárási szabályok, ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó 

részére biztosított anyagi hozzájárulás. 

Hozzátartozó: a közeli hozzátartozó (a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a 

mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér), az 

élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a 

testvér házastársa. 

Ha az ápolási díjra vonatkozó igényt jogerősen megállapítják, az a kérelem benyújtásától esedékes. 

Fajtái: 

a) alap összegű ápolási díj (állandó és tartós gondozásra szoruló súlyosan fogyatékos vagy 
tartósan beteg 18 év alatti személy gondozása, ápolása esetén kérhető) 

b) emelt összegű ápolási díj (fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos személy gondozása, 
ápolása esetén kérhető) 

c) kiemelt ápolási díj (azon személy gondozása, ápolása esetén kérhető, aki a komplex 
minősítése alapján E minősítési kategóriába tartozik, vagy aki olyan hozzátartozójának 
gondozását, ápolását végzi, aki után a magasabb összegű családi pótlékot miniszteri 
rendeletben meghatározott súlyosságú betegségre vagy fogyatékosságra tekintettel 
folyósítják) 

Az ápolási díj havi összege: 

Az éves költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg (jelenleg 32.600,- Ft) 

a) 100%-a alapösszegű ápolási díj esetében, 

b) 150%-a emelt összegű ápolási díj esetében, 

c) 180%-a kiemelt ápolási díj esetében. 

Az ápolási díj havi összege a más rendszeres pénzellátásban részesülő jogosult esetében az ápolási 

díj és a más rendszeres pénzellátás havi összegének a különbözete. Ha a különbözet az ezer forintot 

nem éri el, a jogosult részére ezer forint összegű ápolási díjat kell megállapítani. 

Az ápolási díj folyósításának időtartama szolgálati időre jogosít. Az ápolási díj 2 évente legalább 

egyszer felülvizsgálatra kerül. 
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Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó, ha 

a) az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali 
ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban, illetőleg óvodai 
elhelyezésben vagy gyermekvédelmi szakellátást nyújtó bentlakásos intézményi 
elhelyezésben részesül, illetve köznevelési intézmény tanulója vagy felsőoktatási intézmény 
nappali képzésben részt vevő hallgatója kivéve, ha 

- a köznevelési intézményben eltöltött idő a nemzeti köznevelésről szóló törvényben a 
köznevelési intézményben való kötelező tartózkodásra meghatározott időtartamot nem 
haladja meg, 

- az óvoda vagy a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevételének, illetve a 
felsőoktatási intézmény látogatási kötelezettségének időtartama átlagosan a napi 5 órát 
nem haladja meg, 

- a köznevelési, illetve a felsőoktatási intézmény látogatása, vagy a nappali ellátást nyújtó 
szociális intézmény igénybevétele csak az ápolást végző személy rendszeres 
közreműködésével valósítható meg; 

b) rendszeres pénzellátásban részesül, és annak összege meghaladja az ápolási díj összegét, 
ide nem értve azt a táppénzt, amelyet az ápolási díj folyósításának időtartama alatt végzett 
keresőtevékenységéből adódó biztosítási jogviszony alapján – keresőképtelenné válása 
esetén – folyósítanak; 

c) szakiskola, középiskola nappali rendszerű képzésének tanulója, illetve felsőoktatási 
intézmény nappali képzésben részt vevő hallgatója; 

d) keresőtevékenységet folytat és munkaideje - az otthon történő munkavégzés kivételével - a 
napi 4 órát meghaladja. 

Meg kell szüntetni az ápolási díjra való jogosultságot, ha: 

- az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi szükségessé, 

- az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti, 

- az ápolt személy meghal (az ápolt személy halála esetén az ápolási díj folyósítását a halál 
időpontját követő második hónap utolsó napjával kell megszüntetni), 

- az ápolást végző vagy az ápolt személy tartózkodási joga megszűnt vagy tartózkodási 
jogának gyakorlásával felhagyott, 

- az ápolási díjra való jogosultságot kizáró körülmény következik be, 

- az ápolást végző személy kérte a megszüntetést, 

- az ápolást végző személy az ápolási díjra való jogosultság feltételeinek felülvizsgálatára 
irányuló eljárást akadályozza. 

Ügymenet: 

Ha a kérelmet az ápolt személy nem írja alá, akkor a járási hivatal minden esetben megvizsgálja 

ennek okát, és a vizsgálat eredményének figyelembevételével dönt a kérelemről. 

Alapösszegű ápolási díj kérelem esetén: 

Amennyiben sem az ápolási díjat kérelmező személy, sem a járási hivatal nem vitatja a háziorvos 5. 

számú melléklete szerinti igazolásban illetőleg szakvéleményben foglaltakat, a járási hivatal dönt a 

kérelemről. 

Amennyiben az ápolási díjat kérelmező személy, vagy a járási hivatal vitatja a háziorvos 5. számú 

melléklet I. pontja szerinti igazolásban foglaltakat, annak felülvizsgálatát kérheti a járási hivatal 

népegészségügyi feladatkörben kijelölt, az ápolást indokoló diagnózis szerinti szakorvostól vagy 

szervtől. 
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Amennyiben az ápolási díjat kérelmező személy, vagy a járási hivatal vitatja a háziorvos 5. számú 

melléklet II. pontja szerinti szakvéleményben foglaltakat, annak felülvizsgálatát kérheti a szociális 

feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal által kijelölt megfelelő szakértőtől. 

Utóbbi két esetben a felülvizsgálatot követően dönt a járási hivatal a kérelemről. 

Emelt összegű ápolási díj esetében: 

Amennyiben sem az ápolási díjat kérelmező személy, sem a járási hivatal nem vitatja a háziorvos 5. 

számú melléklete szerinti igazolásban illetőleg szakvéleményben foglaltakat, a járási hivatal szakértő - 

a fokozott ápolási igény fennállását megalapozó körülmények fennállásáról szóló - szakvéleménye 

alapján dönt. 

Amennyiben a járási hivatal vitatja a háziorvos 5. számú melléklet I. pontja szerinti igazolásban 

foglaltakat, annak felülvizsgálatát kérheti a járási hivatal népegészségügyi feladatkörben kijelölt, az 

ápolást indokoló diagnózis szerinti szakorvostól vagy szervtől. 

Amennyiben vagy a járási hivatal vitatja a háziorvos 5. számú melléklet II. pontja szerinti 

szakvéleményben foglaltakat, annak felülvizsgálatát kérheti a szociális feladatkörében eljáró fővárosi 

és megyei kormányhivatal által kijelölt megfelelő szakértőtől. 

Utóbbi két esetben a felülvizsgálatot követően a járási hivatal megkeresi a szakértőt a fokozott ápolási 

igény fennállását megalapozó körülmények fennállásáról szóló szakvéleményének elkészítésére. 

A fokozott ápolási igény fennállását megalapozó körülmények fennállásáról szóló szakvélemény 

megérkezését követően dönt a járási hivatal a kérelemről. 

Kiemelt ápolási díj esetében: 

Amennyiben a kérelmező csatolja a rehabilitációs hatóság súlyos fogyatékosság minősítését 

tartalmazó, érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalását, bizottsági állásfoglalását, határozatát 

vagy hatósági bizonyítványát az ápolt személy komplex minősítésének eredményéről vagy a kiemelt 

ápolási díjra való jogosultságot megalapozó körülményekről szóló 82/2013. (XII.29.) EMMI rendelet 1. 

számú mellékletét képező szakorvosi igazolást, a járási hivatal dönt a kérelemről. 

Amennyiben a kérelem benyújtásakor az ügyfél a komplex minősítés elvégzésére és annak 

eredményéről hatósági bizonyítvány kiállítására irányuló eljárás megindítását igazolta, de még nem áll 

rendelkezésre a hatósági bizonyítvány, az eljáró hatóság a rendelkezésére álló iratok alapján dönt, és 

a kérelmet visszautasítja, majd a komplex minősítés eredményéről kiállított hatósági bizonyítvány 

benyújtását követően a hatóság a visszautasított nem jogszabálysértő döntését a véglegessé válást 

követő egy éven belül módosíthatja vagy visszavonhatja, és a komplex minősítés eredményéről 

kiállított hatósági bizonyítványban foglaltak alapján állapítja meg az ápolási díjra való jogosultságot. 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke  

 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének 
és megállapításának valamint folyósításának részletes szabályairól 

 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

 82/2013. (XII.29.) EMMI rendelet a kiemelt ápolási díjra való jogosultságot megalapozó 
körülményekről 

Formanyomtatványok: innen letölthető 

- Kérelem az ápolási díj megállapítására  
- Igazolás a kiemelt ápolási díjra jogosító körülmények fennállásáról 
- Háziorvosi igazolás és szakvélemény 
- Intézményi igazolás az ápolási díj megállapításához 

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=18618.331676
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=103322.342645
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=103322.342645
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199170.338647
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=165890.255130
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=165890.255130
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas/formanyomtatvanyok/szombathelyi-jh-hatosagi-foosztaly-formanyomtatvanyai-2018-aprilis
https://szerkesztoseg.kormanyhivatal.hu/download/d/48/83000/gyerekek%20kiemelt%20%C3%A1pol%C3%A1si%20BNOk%C3%B3dos%20mell%C3%A9klet.docx
https://szerkesztoseg.kormanyhivatal.hu/download/0/58/83000/%C3%A1pol%C3%A1si%205%20szamu%20melleklet.docx
https://szerkesztoseg.kormanyhivatal.hu/download/1/58/83000/%C3%A1pol%C3%A1si%206%20szamu%20melleklet.docx
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4. Aktív korúak ellátása 

Aktív korúak ellátása szociális ellátás ellátási típusai: 

- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 

- Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás 

Az ügyintézés helye: 9700 Szombathely, Hunyadi u. 45. II. emelet ügyfélszolgálat 

Illetékesség 

A kérelmező lakóhelye, vagy ha a kérelmező életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a 

tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatal. 

Hajléktalan személyek esetében az a járási hivatal, amelynek illetékességi területét a hajléktalan 

személy az ellátás igénybevételekor nyilatkozatában tartózkodási helyként megjelölte. 

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok 

Bemutatandó iratok (a kérelem járási hivatalnál történő benyújtása esetén az ügyintézés elősegítése 

érdekében) a kérelmező személyi igazolványa, lakcímigazolványa és TAJ-kártyája. 

Becsatolandó iratok: 

- a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának valamint 
folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006 (III.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) 1. számú melléklet szerinti Vagyonnyilatkozat és a 3. számú melléklet szerinti 
formanyomtatvány 

- jövedelem típusának megfelelő irat vagy annak másolata 

- a közös háztartásban élő gyermek(ek)re vonatkozóan 

- ha a tankötelezett korhatárt már betöltötték, a tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáról szóló 
igazolás, valamint 

- a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos 
állapotot igazoló irat. 

- egészségkárosodott személy esetén a kérelméhez a rehabilitációs szakértői szervnek vagy 
jogelődjének a munkaképesség-csökkenés, az egészségkárosodás vagy az egészségi állapot 
minősítését tartalmazó, érvényes és hatályos határozatát, szakhatósági állásfoglalását vagy 
szakvéleményét, vagy 

- ha a kérelmező úgy nyilatkozik, hogy 14 éven aluli gyermekének napközbeni ellátása nem 
biztosított, közoktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermek esetén csatolni kell az 
intézmény igazolását arról, hogy a gyermek napközbeni ellátását nem tudja biztosítani, egyéb 
esetben a jegyző hivatalból vizsgálja a gyermek napközbeni ellátást biztosító intézményben 
történő elhelyezésének lehetőségét, vagy 

- ha a kérelmező vakok személyi járadékában vagy fogyatékossági támogatásban részesül a 
családtámogatási feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal igazolása erről, 
vagy, 

- az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei járási (fővárosi kerületi) hivatal 
igazolása a munkanélküli járadék, illetve az álláskeresési járadék, álláskeresési segély, 
vállalkozói járadék folyósítása időtartamának lejártáról, valamint arról, hogy a kérelmező 
álláskeresési ellátásban nem részesül,vagy 

- - az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei járási (fővárosi kerületi) hivatal 
igazolása a megelőző együttműködés teljesítéséről, valamint   igazolása arról, hogy az 
álláskeresési támogatásra való jogosultsága nem áll fenn, továbbá a munkaviszonyban töltött 
azon napjainak számáról, amelyeket a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek 
ellátásáról szóló törvény szerint az álláskeresési támogatás megállapításánál figyelembe kell 
venni, 
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- ápolási díj, a gyermek-gondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, a rendszeres 
szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, a 
rehabilitációs járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a megváltozott 
munka-képességű személyek ellátása, az ideiglenes özvegyi nyugdíj ellátások 
megszüntetéséről szóló határozat 

- tartósan beteg állapot fennállása a magasabb összegű családi pótlék, a rokkantsági járadék, a 
rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, rehabilitációs járadék, vagy a megváltozott 
munkaképesség miatt megállapított hozzátartozói nyugellátás folyósítását igazoló irat 

- meghatalmazás, ha a kérelmező nem személyesen jár el. 

Eljárást megindító irat (kérelem) benyújtásának módja 

Postai úton, személyesen vagy meghatalmazott útján 

- kérelmező lakcíme szerint illetékes járási hivatalnál, 

- amennyiben bejelentett tartózkodási hellyel is rendelkezik, kérelmező nyilatkozatában 
megjelölt életvitelszerű cím szerint illetékes járási hivatalnál, 

- az illetékességgel rendelkező járási hivatal kormányablakainál, 

- az illetékességgel rendelkező járáshoz tartozó települések Polgármesteri Hivatalainál, Közös 
Önkormányzati Hivatalainál települési ügysegédeknél. 

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege 

Az eljárás díj- és illetékmentes. 

Alapvető eljárási szabályok, ügymenetre vonatkozó tájékoztatás 

Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk 

részére nyújtott ellátás. 

Az aktív korúak ellátására egy családban egyidejűleg csak egy személy jogosult. Egy családban 

egyidejűleg két személy abban az esetben jogosult az aktív korúak ellátására, ha az egyik személy a 

foglalkoztatást helyettesítő támogatás, míg a másik személy az egészségkárosodási és 

gyermekfelügyeleti támogatás feltételeinek felel meg. 

Ki állapítja meg az aktív korúak ellátására való jogosultságot? 

A Járási Hivatal. A kérelmet az erre rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani. 

Ki jogosult az aktív korúak ellátására? 

Az az aktív korú személy, 

 aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, aki legalább 50%-os mértékű 
egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság 
komplex minősítése alapján nem haladja meg az 50%-os mértéket, aki vakok személyi 
járadékában részesül, vagy  

 fogyatékossági támogatásban részesül (együtt: egészségkárosodott személy) 

 akinek esetében a munkanélküli-járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, 
vállalkozói járadék (a továbbiakban együtt: álláskeresési ellátás) folyósítási időtartama lejárt, 
vagy 

 akinek esetében az álláskeresési ellátás folyósítását keresőtevékenység folytatása miatt a 
folyósítási idő lejártát megelőzően szüntették meg, és a keresőtevékenységet követően 
álláskeresési ellátásra nem szerez jogosultságot, vagy 

 aki az aktív korúak ellátása iránti kérelem benyújtását megelőző két évben az állami 
foglalkoztatási szervvel vagy a rehabilitációs hatósággal legalább egy év időtartamig 
együttműködött, vagy 

 akinek esetében az ápolási díj, a gyermek-gondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, a 
rendszeres szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti 
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járadék, a rehabilitációs járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a 
megváltozott munka-képességű személyek ellátása, az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása 
megszűnt, illetve az özvegyi nyugdíj folyósítása a gyermek életkorának betöltése miatt szűnt 
meg, és közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően az állami foglalkoztatási szervvel 
vagy a rehabilitációs hatósággal legalább három hónapig együttműködött, 

feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított, és kereső 

tevékenységet nem folytat. 

Mely esetben nem biztosított a megélhetése az aktív korúak ellátását igénylő személynek? 

Abban az esetben, ha a családnak az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg 

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90%-át (25 650 Ft) és vagyona nincs. 

Mely időponttól állapítható meg az aktív korúak ellátására való jogosultság? 

Az aktív korúak ellátására való jogosultság 

 a kérelem benyújtásának napjától, vagy 

 az álláskeresési támogatás időtartamának kimerítésétől számított 30 napon belül benyújtott 
kérelem esetén az álláskeresési támogatás kimerítését követő naptól. 

Mely esetben nem állapítható meg az aktív korúak ellátására való jogosultság? 

Nem állapítható meg az aktív korúak ellátására való jogosultság annak a személynek, 

 aki előzetes letartóztatásban van, elzárás büntetését, illetve szabadságvesztés büntetését tölti 

 tartózkodási joga megszűnt vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott, 

 gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozást segítő ellátásban, illetve gyermeknevelési 
támogatásban részesül, 

 az álláskeresési támogatásban részesül 

 gyermekgondozást segítő ellátásra jogosult, a gyermek féléves korának betöltéséig, 

 katonai szolgálatot teljesít, 

 közoktatási, illetőleg felsőoktatási intézményben nappali oktatás munkarendje szerint 
tanulmányokat folytat, vagy 

 képzési támogatásként keresetpótló juttatásban részesül 

 megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesül 

 az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény szerint 
felzárkózást elősegítő megélhetési támogatásban részesül. 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott 

feltételek hiányában a törvény megsértésével nyújtott szociális ellátást meg kell szüntetni, az ellátást 

jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt pedig kötelezni kell a pénzbeli szociális ellátás 

visszafizetésére 

Az aktív korúak ellátására való jogosult személynek részére megállapítható ellátás típusai: 

 foglalkoztatást helyettesítő támogatás 

 egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás 

Ki jogosult a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra? 

Az a személy, akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították amennyiben az 

egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás megállapításához szükséges feltételekkel nem 

rendelkezik. 
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Milyen kötelezettsége van a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személynek? 

A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személynek az állami foglalkoztatási szervnél 

kérnie kell az álláskeresőként történő nyilvántartásba vételét, valamint köteles az állami foglalkoztatási 

szervvel együttműködni. 

Az állami foglalkoztatási szervvel való együttműködés keretében számára felajánlott 

munkalehetőséget köteles elfogadni. 

A Járási Hivatal a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultság feltételeinek fennállását 

évente legalább egyszer felülvizsgálja, és ha a felülvizsgálat során megállapítást nyert, hogy a 

feltételek továbbra is fennállnak, az ellátást a felülvizsgálatnak megfelelő összegben kell folyósítani. 

A továbbfolyósítás feltétele, hogy a felülvizsgálatkor a jogosult személynek a felülvizsgálatot megelőző 

egy évben a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságának fennállása alatt legalább 

30 nap munkavégzést – beleértve az egyszerűsített foglalkoztatást, közfoglalkoztatást, közérdekű 

önkéntes munka-tevékenységet , háztartási munkát, - vagy  szociális szövetkezeti tagsági jogviszonya 

keretében a szociális szövetkezet közös termelésében közvetlenül közreműködést – kell igazolni. Ez a 

jogosultsági feltétel teljesül abban az esetben is, ha az érintett az Flt. szerinti legalább 6 hónap 

időtartamra meghirdetett képzésben vett részt, vagy munkaerő-piaci programban vett részt. 

Milyen összegű a foglalkoztatást helyettesítő támogatás? 

Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (28.500,- Ft) 80%-a, 2018. évben 22.800,- Ft. 

Ki jogosult egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra? 

Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján 

 egészségkárosodott személynek minősül, vagy 

 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel - feltéve, hogy a családban élő gyermekek 
valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a családok támogatásáról szóló törvény 
szerinti gyermekgondozási támogatásban, vagy gyermekgondozási díjban – és a gyermek 
ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben nem tudják biztosítani. 

Mennyi az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás összege? 

Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás havi összege a családi jövedelemhatár 

összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg a 

közfoglalkoztatási bér mindenkori kötelező legkisebb nettó összegének 90%-át (48 795,-Ft) azzal, 

hogy ha a jogosult családtagjának foglalkoztatást helyettesítő támogatást (22 800 Ft) állapítottak meg, 

az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás összege nem haladhatja meg a nettó 

közfoglalkoztatási bér 90%-ának (48.765,- Ft) és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegének 

(22.800,- Ft) különbözetét, azaz 25.995,- Ft-ot. 

Mennyi az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás esetében a családi 

jövedelemhatár? 

Megegyezik a család fogyasztás egységeihez tartozó arányszámok összegének és az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összege 95 %-ának (27.075,- Ft) szorzatával. 

Ügymenet: 

Az eljárás kérelemre indul. 

A járási hivatal a kérelem benyújtását követően megvizsgálja a jogosultság feltételeit. Az 

egészségkárosodás mértékét, az egészségkárosodás felülvizsgálatának szükségességét, valamint 

felülvizsgálat szükségessége esetén annak időpontját a járási hivatal szakkérdésként megvizsgálja. 

Szükség szerint a járási hivatal a szociális nyilvántartásból közvetlenül lekérdezi a családtámogatási 

ellátásra vonatkozó adatot. 
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Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke 

 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének 
és megállapításának valamint folyósításának részletes szabályairól 

 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

formanyomtatvány: innen letölthető 

- Kérelem az aktív korúak ellátásának megállapítására 
- Vagyonnyilatkozat 
- Gépjármű állapotlap 

 

5. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 

Illetékesség 

A kérelmező lakóhelye, vagy ha a kérelmező életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a 

tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatal. 

Az ügyintézés helye: 9700 Szombathely, Hunyadi u. 45. II. emelet ügyfélszolgálat 

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok 

Bemutatandó iratok (a kérelem járási hivatalnál történő benyújtása esetén az ügyintézés elősegítése 

érdekében) a kérelmező személyi igazolványa, lakcímigazolványa és TAJ-kártyája. 

Becsatolandó iratok: 

- Kérelem nyomtatvány 

- A rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét igazoló 
irat vagy annak másolata (kivéve a családtámogatási ellátást és a fogyatékossági támogatást 
illetve más hatóságtól folyósított ellátást  igazoló irat) 

- Nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén 
a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap egy hónapra jutó átlagában a kapott összegre 
vonatkozó igazolás, nyilatkozat. 

- Meghatalmazás, ha a kérelmező nem személyesen jár el. 

Eljárást megindító irat (kérelem) benyújtásának módja 

Postai úton, személyesen vagy meghatalmazott útján 

- kérelmező lakcíme szerint illetékes járási hivatalnál, 

- amennyiben bejelentett tartózkodási hellyel is rendelkezik, kérelmező nyilatkozatában 
megjelölt életvitelszerű cím szerint illetékes járási hivatalnál, 

- az illetékességgel rendelkező járási hivatal kormányablakainál, 

- az illetékességgel rendelkező járáshoz tartozó települések Polgármesteri Hivatalainál, Közös 
Önkormányzati Hivatalainál települési ügysegédeknél. 

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege 

Az eljárás díj- és illetékmentes. 

Alapvető eljárási szabályok, ügymenetre vonatkozó tájékoztatás 

A szociálisan rászorult személyek részére egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából 

egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot állapít meg a járási hivatal. 

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=18618.331676
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=103322.342645
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=103322.342645
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199170.338647
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas/formanyomtatvanyok/szombathelyi-jh-hatosagi-foosztaly-formanyomtatvanyai-2018-aprilis
https://szerkesztoseg.kormanyhivatal.hu/download/a/58/83000/Akt_kerelem_nyomtatvany_2016_1.doc
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A jogosultság feltételei: 

- Családban élő igénylő esetén, amennyiben az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120%-át nem haladja meg (jelenleg 34.200,- Ft) és 
családjának vagyona nincs. 

- Egyedül élő igénylő esetén, amennyiben az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem haladja meg (jelenleg 42.750,-Ft) és nem 
rendelkezik vagyonnal. 

Ügymenet: 

A járási hivatal a kérelem benyújtását követően megvizsgálja a jogosultság feltételeit, ennek során 

megvizsgálja azt is, hogy a kérelmező az egészségügyi szolgáltatás igénybe vételére más jogcímen 

valóban nem jogosult.  

Szükség szerint a járási hivatal a szociális nyilvántartásból közvetlenül lekérdezi a családtámogatási 

ellátásra illetve a fogyatékossági támogatásra vonatkozó adatot, illetve megkeresi az ellátást folyósító 

szervet tájékoztatás céljából. A kérelmező által lakott ingatlanon kívül tulajdonában álló ingatlan 

fekvése szerint illetékes jegyzőt megkeresi az eljáró hatóság az adó- és értékbizonyítvány kiállítása 

céljából, továbbá a NAV –t a gépjármű forgalmi értékének megállapítása céljából. 

Az egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó igényjogosultságot egyszerre csak egy jogcímre 

tekintettel lehet megállapítani. 

A járási hivatal szociális rászorultság esetén hatósági bizonyítványt állít ki és megküldi a kérelmező 

részére, amelynek hatályossága egy év.  

A bizonyítvány a szociális rászorultságot a kérelem benyújtásának napjától igazolja. 

A hatósági bizonyítvány a feltételek fennállása esetén ismételten kiállítható. 

A szociális rászorultság egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából történő megállapítása iránti 

ismételt kérelem a korábbi jogosultságot igazoló hatósági bizonyítvány érvényességi idejének lejártát 

megelőző 30 napon belül is benyújtható. Ebben az esetben az új jogosultságot legkorábban a korábbi 

jogosultság megszűnését követő naptól lehet megállapítani. 

Amennyiben a szociális rászorultsági feltételeknek a kérelmező nem felel meg, vagy más jogcímen 

jogosult egészségügyi szolgáltatás igénybevételére, a járási hivatal a kérelmet visszautasítja. 

Ügyintézési határidő: 10 nap 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke 

 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének 
és megállapításának valamint folyósításának részletes szabályairól 

 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

formanyomtatvány: innen letölthető 

Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsághoz 

 

 

 

 

 

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=18618.331676
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=103322.342645
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=103322.342645
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199170.338647
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas/formanyomtatvanyok/szombathelyi-jh-hatosagi-foosztaly-formanyomtatvanyai-2018-aprilis
https://szerkesztoseg.kormanyhivatal.hu/download/4/58/83000/K%C3%89RELEM%20E%C3%9C%20szolg%20szerk_20160909.docx
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6. Temetkezési szolgáltatási tevékenység engedélyezése 

Az ügyintézés helye: 9700 Szombathely, Hollán Ernő u. 1. II. emelet 

Illetékesség 

A Kormány a temetkezési szolgáltatási tevékenységeket engedélyező hatóságként, valamint a 
szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény 
szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként 

a) a temetkezési szolgáltatás tekintetében – a c) pontban foglaltak kivételével – a temetkezési 
szolgáltató telephelye, ennek hiányában székhelye, 

b) a temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellenőrzése tekintetében a 
temető fekvése, 

c) a hamvasztóüzemi tevékenység tekintetében a hamvasztóüzem elhelyezkedése 

szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalát (a továbbiakban: 
járási hivatal) jelöli ki. 

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok 

Becsatolandó iratok, igazolások: 

1. A temetkezési szolgáltatásra vonatkozó engedély kiadására irányuló kérelemben meg kell 
jelölni: 

a. a szolgáltatás nyújtására szolgáló telephely, illetve telephelyek címét, használata 
jogcímét, 

b. az adott telephely tekintetében az ott folytatni kívánt temetkezési szolgáltatási, illetve 
az azzal összefüggő hűtésre, illetőleg a halottszállító jármű tárolására vonatkozó 
tevékenységet és 

c. a jogszabályi előírásoknak megfelelő szakképesítéssel rendelkező személyek nevét 
és azt, hogy tevékenységüket milyen jogviszonyban látják el. 

2. A kérelemhez csatolni kell: 

a. a szolgáltatás nyújtására szolgáló telephely vagy telephelyek tulajdonjogát igazoló 
három hónapnál nem régebbi tulajdoni lapot, 

b. más tulajdonában lévő ingatlan esetén a használati jogosultságot igazoló 
dokumentumot, továbbá a tulajdonos nyilatkozatát arról, hogy a telephely 
létesítéséhez a gyakorolni kívánt tevékenységek tekintetében hozzájárul, 

c. a vagyoni biztosíték rendelkezésre állását igazoló dokumentumokat, 

d. a 1. pont c) pontja szerinti személyek szakképesítésének igazolását és 

e. a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy vele szemben összeférhetetlenség nem áll fenn. 

3. Ha a telephelyen a holttest temetésre való előkészítését és hűtését végzik, a kérelemben meg 
kell jelölni: 

a. a szociális helyiségek biztosításának módját, 

b. a környezetre gyakorolt hatást, így különösen a talajra, a felszíni és felszín alatti 
vizekre gyakorolt hatást, zaj-, bűzártalmat, tűz- és robbanásveszélyt, 

c. a telephelyen végzett tevékenység során keletkező hulladék, egészségre vagy 
környezetre veszélyes anyag megnevezését, gyűjtésének, kezelésének módját, 
valamint 

d. az ivóvízellátás, a szennyvízgyűjtés módját és a szennyvíz-elhelyezést is. 
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A szennyvízgyűjtés és -elhelyezés módját a kérelemben akkor is meg kell jelölni, ha a 
telephelyen halottszállító jármű fertőtlenítésénél szennyvíz nem keletkezik. 

Ha a kérelmező az 1. pont a) vagy b) pontjában meghatározott okiratot nem csatolja, a 
járási hivatal a kérelem elbírálásához adatszolgáltatás iránti kérelemmel fordul az 
okiratban foglalt adatokról nyilvántartást vezető hatósághoz vagy bírósághoz. 

4. Amennyiben a temetkezési szolgáltató rendelkezik érvényes temetkezési szolgáltatásra 
vonatkozó engedéllyel, újabb telephely vagy a temetkezési szolgáltatás megváltoztatásának 
engedélyezésére irányuló kérelem esetén a temetkezési szolgáltatási tevékenységeket 
engedélyező hatóságnak nem kell vizsgálnia a büntetlen előéletre, a szakképesítésre, a 
vagyoni biztosítékra, valamint az összeférhetetlenségre vonatkozó előírásokat, továbbá a 2. 
pont bekezdés c)–e) pontjaiban meghatározott dokumentumokat sem kell csatolnia a 
kérelemhez. 

A járási hivatal a döntése előtt köteles meggyőződni arról, hogy 

a. a helyi építési szabályzatban meghatározottak alapján a kérelemben feltüntetett 
ingatlanon az elhunyt hűtése, illetve az elhunyt temetésre való előkészítése 
végezhető-e; 

b. a telephely a 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet 48. § (2) bekezdése alapján, - mely 
szerint: olyan telephelyen, amely fekvőbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi intézmény, 
szanatórium, szociális ellátó intézmény, lakó- és szállásépület, üdülő, oktatási, 
nevelési és kulturális intézmény, vendéglátóhely, vendéglátóüzlet bármely bejáratától 
számított 200 méteres távolságon belül található, az elhunyt hűtését, illetve az elhunyt 
temetésre való előkészítését nem lehet végezni - az elhunyt temetésre való 
előkészítésére, hűtésére megfelel-e. 

5. A temetkezési szolgáltatási engedély kiadása iránt fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 
megfizetését igazoló a fizetési számlára postai úton történő készpénz-befizetési megbízást 
igazoló szelvényrész vagy az átutalási bizonylat másolati példánya. 

6. Egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozói igazolvány másolata, gazdasági társaság 
esetében 30 napnál nem régebbi cégkivonat és aláírási címpéldány másolata. 

7. Meghatalmazás, ha az ügyfél nem személyesen jár el. 

Az egészségügyi intézménnyel vagy mentésre feljogosított szervezettel közalkalmazotti 
jogviszonyban, munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló, a halottak 
kezelésében, kiadásában érintett alkalmazott vagy vele közös háztartásban élő hozzátartozója nem 
lehet temetkezési szolgáltatást végző egyéni vállalkozó, egyéni cég, gazdasági társaság vezető 
tisztségviselője, alkalmazottja, vagy – a nyilvánosan működő részvénytársaságot kivéve – tagja. 
(összeférhetetlenség) 

Temetkezési szolgáltatási tevékenység a temetkezési szolgáltatást engedélyező hatóság 
engedélyével folytatható. 

A temetkezési szolgáltatási tevékenység folytatását a temetkezési szolgáltatást engedélyező hatóság 
annak engedélyezi, 

a) aki büntetlen előéletű, és nem áll a temetkezési szolgáltatási tevékenység folytatását kizáró 
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, 

b) aki rendelkezik e törvény szerinti megfelelő pénzügyi teljesítőképességgel, valamint a 
törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet szerinti vagyoni biztosítékkal, 

c) aki rendelkezik az alapvető kegyeleti feltételeknek, valamint a munkavégzésre vonatkozó 
előírásoknak megfelelő, a tevékenység méltóságát nem sértő, a környezetben élők 
egészségét és a környezetet nem veszélyeztető telephellyel, 

d) akivel szemben összeférhetetlenség nem áll fenn, és 



20 

e) aki saját maga, vagy legalább egy, a temetkezési szolgáltatási tevékenységben személyesen 
közreműködő alkalmazottja rendelkezik a kormányrendeletben meghatározott szakmai 
képesítéssel és megfelel az ott meghatározott feltételeknek. 

A pénzügyi teljesítőképesség akkor megfelelő, ha az egyéni cég, a gazdasági társaság vagy az 
egyéni vállalkozó 

a) adó-, vám- és járulékfizetési kötelezettségének igazoltan eleget tett, 

b) igazolja és vállalja, hogy a kormányrendeletben meghatározott mértékű vagyoni 
biztosítékkal folyamatosan rendelkezik, amelyet kizárólag a temetési szolgáltatást 
igénybevevők olyan kártérítési igényének közvetlen kielégítésére használhat fel, 
amelyet a szolgáltatással okozott. 

A b) pontjában meghatározott biztosíték 

a) a bankszámlát vezető pénzintézetnél lekötött és elkülönítetten kezelt pénzbeli 
betét; 

b) ilyen összeg erejéig vállalt bankgarancia vagy felelősségbiztosítás. 

Ha a gazdasági társaság vagy az egyéni vállalkozó az a) pontjában meghatározott adatokat (adó-, 
vám és járulékfizetési kötelezettségeknek eleget tett) nem igazolja, és nem szerepel a 
köztartozásmentes adózói adatbázisban, a temetkezési szolgáltatásokat engedélyező hatóság – a 
pénzügyi teljesítőképesség igazolása céljából – megkeresi az adatokról nyilvántartást vezető 
hatóságot. A megkeresett hatóság az adatszolgáltatása körében arról ad tájékoztatást, hogy az 
alapítónak van-e meg nem fizetett, lejárt köztartozása. 

Szakmai képesítési feltételek: 

A temetkezési szolgáltatás végzéséhez temetkezési szolgáltató szakképesítés szükséges. 

A törvényben meghatározott követelményeket: 

a) egyéni vállalkozás esetén az egyéni vállalkozónak, 

b) a gazdasági társaság vezetőjének, 

c) az egyéni cég tagjának 

kell igazolnia. 

Eljárást megindító irat (kérelem) benyújtásának módja 

Postai úton vagy a kérelmező székhelye szerint illetékes járási hivatalnál személyesen vagy 
meghatalmazott útján. 

Igazgatási szolgáltatási díj: 

A temetkezési szolgáltatási engedély kiadása iránti eljárás díja elsőfokú eljárásban 15.000,- forint. 

Az engedély kiadása iránti eljárásban az elsőfokú határozat elleni fellebbezés díja 20.000,- forint. 

Ügymenet: 

A temetkezési szolgáltatási tevékenység a fent megjelölt kormányrendeletben meghatározott műszaki, 
közegészségügyi és alapvető kegyeleti, illetve személyi feltételek szerint gyakorolható. 

A járási hivatal a kérelem hiányosságai tekintetében hiánypótlást rendel el, vagy megkeresi 

nyilvántartó hatóságokat. 
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A járási hivatal köteles meggyőződni arról, hogy a helyi építési szabályzatban meghatározottak szerint 

végezhető-e a kérelemben feltüntetett ingatlanon az elhunyt hűtése, illetve az elhunyt temetésre való 

előkészítése, továbbá a telephely az elhunyt temetésre való előkészítésére, hűtésére megfelel-e. 

A járási hivatal a települési önkormányzattól belföldi jogsegély keretében kéri meg az ügyben az 

építési szabályzatot érintő adatokat. 

A benyújtott kérelem alapján helyszíni szemle elrendelésével, majd jegyzőkönyv felvételével győződik 

meg a hatóság a feltételek teljesüléséről. 

A jogszabályi előírások teljesítése alapján az engedély kiállításra kerül. 

Ügyintézési határidő: 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szabályai szerint 60 nap. 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke 

• 1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről 

• 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

• 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának 
általános szabályairól (Szolg. tv.) 

• 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLII. 
törvény végrehajtásáról 

• 28/2009. (X. 29.) ÖM rendelet a temetkezési szolgáltatási engedély kiadása iránt 
fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról 

 

7. Üzletszerűen végzett társasház-kezelői és ingatlankezelői tevékenység bejelentése, 
nyilvántartásba vétele, ellenőrzése 

Az ügyintézés helye: 9700 Szombathely, Hollán Ernő u. 1. II. emelet 

A szolgáltatási tevékenység leírása  

A társasházkezelői tevékenység olyan, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának 

általános szabályairól szóló törvényben meghatározottak szerinti önálló, üzletszerűen - nyereség 

elérése érdekében rendszeresen, gazdasági kockázatvállalás mellett - végzett gazdasági 

tevékenység, amelynek keretében a társasházkezelő  

1. a társasház adottságainak ismeretében - gazdasági elemzés alapján - ajánlatot készít az 
épület fenntartására vonatkozóan;  

2. a tulajdonostársakkal kötött megbízási szerződésben foglaltak szerint szervezi az 
üzemeltetési és karbantartási feladatokat, irányítja és ellenőrzi a tervezett felújításokat;  

3. a megbízási szerződés alapján javaslatokat dolgoz ki a társasház gazdálkodása, a közös 
tulajdonú épületrészek hasznosítása kérdéseiben.  

Az ingatlankezelői tevékenység olyan, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának 

általános szabályairól szóló törvényben meghatározottak szerinti önálló, üzletszerűen - nyereség 

elérése érdekében rendszeresen, gazdasági kockázatvállalás mellett - végzett gazdasági 

tevékenység, amelynek keretében az ingatlankezelő 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=40565.323246
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199170.338647
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125358.338706
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125358.338706
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=41752.349906
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=41752.349906
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=124356.245951
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=124356.245951
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1. az ingatlan jellemzőinek ismeretében - gazdasági elemzés alapján - tervajánlatot készít az 
ingatlan fenntartására vonatkozóan; 

2. a megbízóval kötött szerződésben foglaltak szerint ellátja az üzemeltetési és a karbantartási 
feladatokat, irányítja és ellenőrzi a tervezett felújításokat; 

3. a megbízási szerződés alapján javaslatokat dolgoz ki az ingatlannal való gazdálkodás és az 
ingatlanhasznosítás, a befektetés kérdéseiben. 

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának anyagi jogi követelményei  

Az üzletszerűen végzett társasházkezelői és ingatlankezelői tevékenységet az folytathatja, aki teljesíti 

az alábbiakban részletesen bemutatott anyagi jogi feltételeket. 

 A természetes személy társasházkezelőre, ingatlankezelőre vonatkozó anyagi jogi 
követelmények  

Az üzletszerűen végzett társasházkezelői és ingatlankezelői szolgáltatási tevékenység 

megkezdésének, illetve folytatásának feltétele természetes személy esetében, hogy:  

1. rendelkezzen társasházkezelői ill. ingatlankezelői szakmai képesítéssel; 

2. büntetlen előéletű legyen;  

3. a szolgáltatási tevékenységgel összefüggésben ne álljon a tevékenység folytatását kizáró 
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt;  

4. köztartozásmentes adózó legyen;  

5. olyan gazdálkodó szervezet személyesen közreműködő tagja, alkalmazottja vagy 
foglalkoztatottja, melynek tevékenységi köre az általa nyújtani kívánt, mindenkor hatályos 
TEÁOR nómenklatúra szerinti ingatlankezelési szolgáltatásra is kiterjed.  

 A gazdálkodó szervezet társasházkezelőre, ingatlankezelőre vonatkozó anyagi jogi 
követelmények  

Üzletszerűen végzett társasházkezelői, ingatlankezelői tevékenységet olyan köztartozásmentes 

gazdálkodó szervezet folytathat, amelynek legalább egy személyesen közreműködő tagja vagy 

alkalmazottja - egyéni vállalkozó esetén, ha a tevékenységet nem maga látja el, legalább egy 

foglalkoztatottja - rendelkezik a 2.1. pontban felsorolt feltételekkel, továbbá amelynek tevékenységi 

köre az általa nyújtani kívánt, mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti ingatlankezelési 

szolgáltatásra is kiterjed.  

A szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos eljárásokra hatáskörrel rendelkező hatóság  

Az üzletszerűen végzett társasházkezelői tevékenység tekintetében 

1. a bejelentés fogadásával, 

2. a tevékenységet végzőkről való nyilvántartás vezetésével, 

3. a szolgáltatási tevékenység ellenőrzésével, valamint 

4. a szolgáltatási tevékenység felügyeletével 

járó hatósági feladatokat ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságként - a Kormány kijelölése alapján - a 

fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala látja el.  

A szolgáltatási tevékenység bejelentése  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc2.cgi?dbnum=1&docid=A1300023.NGM&cel=P(2)p(a)p(#x
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Aki üzletszerűen kíván társasházkezelői tevékenységet folytatni, köteles az erre irányuló szándékát az 

ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságnak bejelenteni.  

o A bejelentés benyújtása, kötelező tartalmi elemei, csatolandó mellékletek  

Az üzletszerű társasházkezelői tevékenység megkezdésére és folytatására irányuló bejelentést 

írásban vagy személyesen szóban lehet benyújtani.  

Az üzletszerű társasházkezelői tevékenység megkezdésére és folytatására irányuló, természetes 

személy által tett bejelentésben meg kell jelölni  

1. a szolgáltató nevét, 

2. a szolgáltató lakcímét, 

3. a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölését,  

4. a szolgáltatást nyújtó szakképesítését tanúsító bizonyítványának a számát, a kiállító 
intézmény megjelölését, a kiadás helyét és időpontját, 

5. a szolgáltatást nyújtó munkáltatójának nevét és székhelyét,  

6. a szolgáltatás nyújtása során használni kívánt nyelv (nyelvek) megjelölését, 

7. a hatósággal való kapcsolattartás módját.  

A szolgáltatást nyújtónak bejelentésében foglalt feltételek meglétét az alábbi okiratokkal kell 

igazolnia: 

1. a szakképesítést tanúsító bizonyítvány hiteles másolata, 

2. a harminc napnál nem régebben kiállított közokirat, amely szerint a szolgáltatást nyújtó 
köztartozásmentes adózó, kivéve, ha a szolgáltatást nyújtó szerepel a köztartozásmentes 
adózói adatbázisban,  

3. kilencven napnál nem régebbi cégkivonat, 

4. egyéni vállalkozó munkáltató esetén az egyéni vállalkozók hatósági nyilvántartásba vételéről 
szóló igazolás hiteles másolata, 

5. ha a munkáltató egyéb gazdálkodó szervezet, akkor a munkáltató vagy a foglalkoztató 
pecsétjével és cégszerű aláírásával ellátott, harminc napnál nem régebben kiállított igazolás.  

Gazdálkodó szervezet esetében az üzletszerű társasházkezelői, ingatlankezelői tevékenység 

megkezdésére és folytatására irányuló bejelentésben meg kell jelölni  

1. a szolgáltató nevét, 

2. a szolgáltató székhelyét, 

3. a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölését,  

4. a szolgáltatást nyújtó cégjegyzékszámát, egyéni vállalkozó esetén a hatósági nyilvántartásba 
vétel számát, 

5. a szolgáltatást nyújtó tevékenységi körét, 

6. a képviseletre jogosult személy - egyéni vállalkozó esetén a saját - nevét, lakóhelyét, 

7. a gazdálkodó szervezet személyesen közreműködő tagja, alkalmazottja vagy foglalkoztatottja 
nevét, nyilvántartásba vételi számát, 

8. a hatósággal való kapcsolattartás módját, 

9. a szolgáltatás nyújtása során használni kívánt nyelv (nyelvek) megjelölését.  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc2.cgi?dbnum=1&docid=A0900076.TV&cel=P(22)B#x
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A szolgáltatást gazdálkodó szervezetnek bejelentésében foglalt feltételek meglétét az alábbi 

okiratokkal kell igazolnia:  

1. a harminc napnál nem régebben kiállított közokirat, amely szerint a bejelentő 
köztartozásmentes adózó, kivéve, ha a bejelentő szerepel a köztartozásmentes adózói 
adatbázisban, 

2. kilencven napnál nem régebbi cégkivonat,  

3. egyéni vállalkozó esetében egyéni vállalkozók hatósági nyilvántartásba vételéről szóló 
igazolás hiteles másolatát.  

A bejelentés határozatlan időre szól, amely tényről a járási (fővárosi kerületi) hivatal a bejelentés 

alapján kiállított igazolásban tájékoztatja a bejelentőt.  

o A szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság feladatai a bejelentés alapján  

A járási (fővárosi kerületi) hivatal a bejelentés megérkezését követően haladéktalanul ellenőrzi, hogy a 

bejelentés megfelel-e a jogszabályban pontban meghatározott követelményeknek, és legkésőbb a 

bejelentés megérkezésétől számított nyolc napon belül, 

1. ha a bejelentés megfelel a követelményeknek, és az eljárási illetéket megfizették, a 
bejelentést tevőt erről a tényről igazolás megküldésével értesíti; 

2. ha a bejelentés nem felel meg követelményeknek, vagy a bejelentésre előírt eljárási illetéket 
nem fizették meg, és a szolgáltató nem részesült költségmentességben, a bejelentés 
hiányainak megjelölése mellett figyelmezteti a szolgáltatót a tevékenység bejelentés nélküli 
folytatásának jogkövetkezményeire.  

Ha a bejelentés megfelel a követelményeknek, és az eljárási illetéket megfizették, a járási (fővárosi 

kerületi) hivatal igazolást küld, amely tartalmazza 

1. az eljáró hatóság megnevezését, a bejelentés iktatási számát és ügyintézőjének nevét, 

2. a szolgáltató nevét, valamint lakcímét, szervezet esetén székhelyét, 

3. a bejelentett szolgáltatási tevékenység megjelölését (üzletszerűen végzett társasházkezelés), 

4. nyilvántartásba vétel sorszámát,  

5. nyilvántartásba vétel napját.   

Ha a bejelentő a bejelentésben foglaltak igazolására szolgáló dokumentumokat - természetes személy 

bejelentő esetében a szakképesítést tanúsító bizonyítvány kivételével - nem csatolja, akkor a hatóság 

a bejelentés feltételeinek megállapítása érdekében adatszolgáltatási kérelemmel fordul a 

nyilvántartást vezető hatósághoz.  

o Az eljárásért fizetendő díjak, illetékek  

A bejelentési eljárásért általános tételű eljárási illetéket, azaz 3.000,- Ft-ot kell megfizetnie a 

bejelentőnek.  

A szolgáltatási tevékenység nyilvántartása  

A bejelentéssel összefüggő eljárásban a szolgáltatás felügyeletét ellátó járási (fővárosi kerületi) hivatal 

a társasházkezelőt, ingatlankezelőt a bejelentés megérkezését követő naptól számított tizenöt napon 

belül hivatalból nyilvántartásba veszi, kivéve, ha a bejelentés alapján folytatott ellenőrzési eljárás 
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keretében megállapította, hogy a szolgáltató nem felel meg a tevékenység megkezdésére és 

folytatására vonatkozó anyagi jogi követelményeknek.  

Az üzletszerű társasházkezelői és ingatlankezelői tevékenységet folytató természetes személy 

szolgáltatásnyújtókról vezetett nyilvántartás a következő adatokat és a tevékenységgel 

összefüggő egyes tényeket tartalmazza: 

1. a szolgáltató neve, 

2. a szolgáltató lakcíme, 

3. a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölése (üzletszerűen végzett 
társasházkezelői tevékenység),  

4. a szolgáltatási tevékenység során használt nyelv, 

5. a tevékenység gyakorlására jogosító szakképesítésnek az Országos Képzési Jegyzékben 
szereplő azonosító száma, a bizonyítvány száma, a kiállító intézmény megjelölése, a kiadás 
helye és időpontja, 

6. a nyilvántartásba vétel időpontja, 

7. nyilvántartási szám.  

A nyilvántartás az üzletszerű társasházkezelői, ingatlankezelői tevékenységet folytató gazdálkodó 

szervezet alábbi adatait tartalmazza, amelyek nyilvánosak: 

1. a szolgáltató neve, 

2. a szolgáltató székhelye, 

3. a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölése (üzletszerűen végzett 
társasházkezelői tevékenység),  

4. cégjegyzékszám, egyéni vállalkozó esetén nyilvántartási szám, 

5. a képviseletre jogosult személy - egyéni vállalkozó esetén saját - neve, lakóhelye, 

6. a szolgáltatási tevékenység végzésére igazolással rendelkező személyesen közreműködő tag 
vagy alkalmazott neve, 

7. a szolgáltatási tevékenység során használt nyelv.  

A nyilvántartás említett adatai - a tevékenység gyakorlására jogosító szakképesítés azonosító száma, 

valamint a bizonyítvány adatai kivételével - nyilvánosak.  

A járási (fővárosi kerületi) hivatal az általa vezetett nyilvántartás nyilvános adattartalmát közzéteszi az 

interneten.  

A járási (fővárosi kerületi) hivatal hivatalból törli a nyilvántartásból a szolgáltatót, ha 

1. a szolgáltató a szolgáltatási tevékenység megszüntetését bejelentette,  

2. az adott szolgáltatási tevékenységre vonatkozó jogszabályi előírások megsértése miatt 
megtiltották számára a tevékenység folytatását, azaz ilyen tevékenység gyakorlásától eltiltó 
jogerős bírósági ítélet hatálya alatt áll,  

3. a természetes személy szolgáltató meghalt, 

4. a gazdálkodó szervezet szolgáltató  

o ellen a bíróság felszámolási eljárást rendelt el; vagy 

o társasházkezelőt a cégbíróság hivatalból törölte a cégnyilvántartásból, illetve egyéni 
vállalkozó esetén a hatósági nyilvántartásból.  
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A szolgáltató változás bejelentési kötelezettsége  

Az üzletszerű társasházkezelői tevékenységet folytató szolgáltató a bejelentést követően a 

bejelentésben foglalt adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul köteles bejelenteni a járási 

(fővárosi kerületi) hivatalnak. A járási (fővárosi kerületi) hivatal az adatváltozást a bejelentés alapján 

bejegyzi a nyilvántartásba. A járási (fővárosi kerületi) hivatal által vezetett nyilvántartás adataiban 

bekövetkezett változásokra vonatkozó bejelentési kötelezettségek teljesítésére a szolgáltatási 

tevékenység bejelentésére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.  

A járási (fővárosi kerületi) hivatal a tevékenység folytatásához szükséges adatokban bekövetkezett 

változást a szolgáltatónál évente legalább egy alkalommal ellenőrzi.  

Az üzletszerű társasházkezelői tevékenység végzésére irányuló szolgáltatás megszüntetése  

 Szolgáltatás-felügyeleti intézkedések  

Az üzletszerű társasházkezelői tevékenység ellenőrzése során a jogszabályi előírások megsértése 

esetén a járási (fővárosi kerületi) hivatal - hivatalból indított hatósági eljárásban - az alábbi 

jogkövetkezményeket állapítja meg: 

1. ha megállapítja, hogy az üzletszerű társasházkezelői tevékenységet bejelentés nélkül végzik, 
ideértve azt az esetet is, ha a szolgáltató a bejelentés előírt adataiban bekövetkezett változás 
bejelentését elmulasztotta, bírságot szab ki, és 

 ha a szolgáltató egyébként megfelel tevékenység megkezdésére és folytatására való 
jogosultságra vonatkozó anyagi jogi feltételeknek, hivatalból nyilvántartásba veszi, 
vagy az adatváltozást a nyilvántartásba bejegyzi; vagy 

 ha a szolgáltató nem felel meg tevékenység megkezdésére és folytatására való 
jogosultságra vonatkozó anyagi jogi előírásoknak, az annak megkezdésére és 
folytatására való jogosultság megfelelő igazolásáig határozatban megtiltja az adott 
szolgáltatási tevékenység folytatását,  

2. megtiltja a szolgáltatási tevékenység végzését annak a szolgáltatásnyújtónak: 

 aki a hatósághoz olyan valótlan tartalmú kérelmet nyújtott be, melynek érdemi 
befolyása volt a kérelem elbírálására vagy a szolgáltatási tevékenység jogszerű 
végzésének az ellenőrzésére (a tiltásra okot adó körülmény megszüntetésétől 
számított 1 év időtartamra), 

 aki a hatósági ellenőrzést akadályozza (a tiltásra okot adó körülmény 
megszüntetésétől számított 1 év időtartamra), 

 aki az e rendelet szerinti nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkező változást 
legkésőbb a változástól számított 5 munkanapon belül a hatóság részére nem jelenti 
be és e kötelezettségének a hatóság felhívására sem tesz eleget (a tiltásra okot adó 
körülmény megszüntetésétől számított 1 év időtartamra), 

 amelynek személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja, illetve foglalkoztatottja 
a tevékenység folytatásának feltételével már nem rendelkezik (a feltétel biztosításáig), 

 akit gazdasági vagy vagyon elleni bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztés 
büntetésre ítéltek (a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól 
való mentesülés időpontjáig).  

A bejelentési és változás bejelentési kötelezettség elmulasztásáért fizetendő bírság összege 50 000 

Ft-ig terjedhet. Ha a szolgáltató ugyanazon szolgáltatási tevékenység tekintetében bejelentési 
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kötelezettségét ismételten elmulasztja, a bírság összege a fenti bírságösszeg másfélszeresének 

megfelelő összeg, azaz 75 000 Ft.  

A járási (fővárosi kerületi) hivatal az üzletszerűen végzett társasházkezelői tevékenység 

gyakorlásának időtartama alatt lefolytatott hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi azt is, hogy a 

nyilvántartásba vett üzletszerűen végzett társasházkezelői tevékenységet végző személy büntetlen 

előéletű, és nem áll társasházkezelői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás 

hatálya alatt. A hatósági ellenőrzés céljából a járási (fővárosi kerületi) hivatal adatot igényelhet a 

bűnügyi nyilvántartási rendszerből. Az adatigénylés kizárólag azon adatra irányulhat, hogy a 

társasházkezelő büntetlen előéletű-e, és társasházkezelői tevékenység folytatását kizáró 

foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll-e. Ezen adatokat a járási (fővárosi kerületi) hivatal a hatósági 

ellenőrzés időtartamára; illetve üzletszerűen végzett társasházkezelői tevékenység gyakorlásának 

megtiltására irányuló eljárás jogerős befejezéséig kezeli.  

A szolgáltatási tevékenységre és az eljárásokra vonatkozó jogszabályok  

Az üzletszerűen végzett társasházkezelői tevékenység és az eljárásokra elsődlegesen vonatkozó 

ágazati jogszabályok: 

- 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról  

- 499/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, 
valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen 
történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól  

- 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó 
szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről  

- 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

- 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának 
általános szabályairól (Szolg. tv.) 

 

8. Szabálysértési eljárás 

Az ügyintézés helye: 9700 Szombathely, Hollán Ernő u. 1. II. emelet 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

Feljelentés, magánindítvány. 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

Az eljárást megindító feljelentés/magánindítvány benyújtható postai úton vagy személyesen a járási 
hivatalnál. 

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: 

A szabálysértési eljárás illetékmentes, kivéve a becsületsértés miatt indult szabálysértési eljárást, 
melynek illetéke 3.000,- Ft és készpénz átutalási megbízáson kell megfizetni. 

A részletfizetési kedvezmény, halasztás engedélyezésére irányuló eljárás illetéke 3.000,- Ft. 

Ügymenet leírása: 

A szabálysértési eljárás 

• feljelentés 

• a szabálysértési hatóság vagy a bíróság hivatali hatáskörében szerzett tudomása, illetve 

• a helyszíni bírság kiszabására jogosult szerv vagy személy általi észlelés alapján indul meg. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=76415.346176
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=206356.350582
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=206356.350582
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=206356.350582
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154038.343467
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154038.343467
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199170.338647
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125358.338706
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125358.338706
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Feljelentést bármely személy vagy szerv képviselője útján írásban vagy szóban tehet. Ha a feljelentés, 
illetve az előkészítő eljárás adatai alapján nem kerül sor a feljelentés elutasítására, a szabálysértési 
eljárást meg kell indítani. 

A szabálysértési eljárás a szabálysértési felelősség megállapítására irányuló folyamat, amelynek 
eredményessége esetén a szabálysértési hatóság a szabálysértés elkövetőjével szemben intézkedést 
alkalmaz, vagy büntetést szab ki. Amennyiben a szabálysértés nem valósul meg, vagy a 
szabálysértés elkövetéséért senki sem vonható felelősségre, a szabálysértési hatóság az eljárást 
megszünteti. 

A szabálysértési hatóság a rendelkezésre álló iratok, illetve a különböző bizonyítási eszközök (pl.: 
eljárás alá vont személy, sértett, tanú és szakértő meghallgatása, okirat, szemle) alapján dönt az 
ügyben, az eljárás befejezésekor határozatot hoz. 

A szabálysértési hatóságnak az elővezetés kivételével a kényszerintézkedés tárgyában hozott, 
továbbá a feljelentést elutasító, illetve a szabálysértési eljárást megszüntető, valamint a kézbesítési 
vélelem megdöntésére irányuló kérelmet elbíráló határozatával, illetve intézkedésével szemben az 
eljárás alá vont személy és képviselője, a sértett és képviselője, valamint a rendbírsággal sújtott 
személy, illetőleg egyéb, nem az ügy érdemében hozott határozatával, intézkedésével szemben az, 
akire a határozat rendelkezést tartalmaz, panaszt tehet. A kényszerintézkedés tárgyában benyújtott 
panaszt a határozat közlésétől számított három, egyéb esetekben nyolc napon belül kell szóban vagy 
írásban megtenni a szabálysértési hatóságnál. Az érdemi határozattal szemben az eljárás alá vont 
személy és képviselője, továbbá az okozott kár megtérítésére kötelezés esetén, kizárólag e 
rendelkezéssel szemben a sértett az érdemi határozatot hozó szabálysértési hatóságnál a határozat 
közlésétől számított nyolc napon belül kifogást nyújthat be. 

Alapvető eljárási szabályok: 

Az alkalmazandó jogszabály: a szabálysértési eljárást a cselekmény elbírálásakor hatályban lévő 
törvény eljárási szabályai szerint kell lefolytatni. 

A hivatalból való eljárás: a szabálysértési hatóság a törvényben megállapított feltételek fennállása 
esetén köteles a szabálysértési eljárást lefolytatni. 

Az ártatlanság vélelme és a bizonyítás terhe: senki sem tekinthető szabálysértés elkövetésében 
felelősnek mindaddig, amíg a szabálysértési felelősségét a szabálysértési hatóság jogerős határozata 
nem állapította meg. A szabálysértési felelősség bizonyítása a szabálysértési hatóságot terheli. Senki 
sem kötelezhető ártatlanságának bizonyítására. 

Az önvádra kötelezés tilalma: senki sem kötelezhető arra, hogy önmagára terhelő vallomást tegyen és 
önmaga ellen bizonyítékot szolgáltasson. 

A védekezés joga: az eljárás alá vont személyt megilleti a védekezéshez való jog a jogorvoslati 
jogosultság: a szabálysértési hatóság határozata és intézkedése ellen, valamint intézkedésének 
elmulasztása miatt - ha a törvény kivételt nem tesz - jogorvoslatnak van helye. Az eljárás alá vont 
személy jogorvoslati jogosultságáról írásban lemondhat. 

A nyelvhasználat joga: a szabálysértési eljárás nyelve a magyar. A magyar nyelv ismeretének hiánya 
miatt senkit sem érhet hátrány. A szabálysértési eljárásban mind szóban, mind írásban mindenki 
anyanyelvét, törvénnyel kihirdetett nemzetközi szerződés alapján, az abban meghatározott körben 
regionális vagy kisebbségi nyelvét, vagy - ha a magyar nyelvet nem ismeri - az általa ismertként 
megjelölt más nyelvet használhatja. 

A szabálysértési felelősség elbírálása: abban a kérdésben, hogy az eljárás alá vont személy követett-
e el és milyen szabálysértést, a szabálysértési hatóságot a büntetőeljárásban hozott határozat és az 
abban megállapított tényállás kivételével nem köti a más eljárásban, így különösen a polgári vagy a 
fegyelmi eljárásban hozott határozat és az abban megállapított tényállás. 

Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról, illetve az ügyfelet terhelő kötelezettségekről: 

Eljárás alá vont személy: 

Jogosult megismerni, mely cselekmény miatt, milyen bizonyítékok alapján folyik ellene szabálysértési 
eljárás, jogosult (ha a törvény eltérően nem rendelkezik) az eljárási cselekményeknél jelen lenni, az 
eljárás bármely szakaszában észrevételt, indítványt tehet, a szabálysértési hatóságtól és a bíróságtól 
felvilágosítást kérhet, megtekintheti az ügy iratait, azokról másolatokat kérhet, illetve készíthet. (A 
minősített adatot tartalmazó iratot a hatóság épületéből nem viheti ki.) 
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Az őt megillető jogokat törvényes képviselője vagy általa vagy törvényes képviselője által írásban 
meghatalmazott nagykorú személy útján is gyakorolhatja. 

Sértett személy: 

Az eljárás bármely szakaszában észrevételt, indítványt tehet, jogairól és kötelességeiről a 
szabálysértési hatóságtól, az ügyésztől és a bíróságtól felvilágosítást kérhet, megtekintheti az őt érintő 
iratokat, azokról másolatokat kérhet, illetve készíthet kérheti (a törvényben meghatározott feltételek 
mellett) az eljárás alá vont személytől a szabálysértés folytán keletkezett kárának megtérítését az őt 
megillető jogokat törvényes képviselője vagy általa vagy törvényes képviselője által írásban 
meghatalmazott nagykorú személy útján is gyakorolhatja 

Tanú: 

Kérheti az adatainak zártan történő kezelését. 

A tanúvallomást megtagadhatja az, aki az eljárás alá vont személy hozzátartozója, magát vagy 
hozzátartozóját szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetésével vádolná. Nem hallgatható meg 
tanúként: akitől a testi vagy szellemi állapota miatt nem várható bizonyítékként értékelhető vallomás, 
minősített adatról az, aki a titoktartási kötelezettség alól az arra jogosult szervtől vagy személytől nem 
kapott felmentést. Nem lehet tanúként meghallgatni azt, aki foglalkozásánál, hivatásánál vagy 
közmegbízatásánál fogva titoktartásra köteles, ha a tanúvallomásával e kötelezettségét megsértené. 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

• 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 
nyilvántartási rendszerről  

• 55/2014. (XII. 5.) BM rendelet a szabadságvesztés, az elzárás, a rendbírság helyébe lépő 
elzárás, az előzetes letartóztatás és a szabálysértési elzárás végrehajtását foganatosító 
büntetés-végrehajtási intézetek kijelölésének szabályairól 

• 57/2014. (XII. 5.) BM rendelet a szabálysértési elzárás végrehajtásának részletes szabályairól 

• 39/2017. (XII.29.) BM rendelet a büntetőeljárásban, a szabálysértési eljárásban, valamint a 
büntetés-végrehajtás során elrendelt elővezetés és előállítás során felmerült költség 
megtérítésének részletes szabályairól 

• 22/2012. (IV.13.) BM rendelet a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végre-hajtásával 
kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról 

 

9. Hadigondozotti ellátások 

Az ügyintézés helye: 9700 Szombathely, Hunyadi u. 45. II. emelet ügyfélszolgálat 

Illetékesség 

A hadigondozott lakóhelye szerint illetékes járási hivatal. 

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok 

Bemutatandó iratok: (a kérelem járási hivatalnál történő benyújtása esetén az ügyintézés elősegítése 

érdekében) a kérelmező személyi igazolványa és lakcímigazolványa. 

Becsatolandó iratok: 

- Kérelem (egyösszegű térítés iránt a Korm. rendelet 5. számú mellékletén, volt hadiárva, volt 
hadigyámolt, volt hadigondozotti családtag esetében 5/A számú mellékletén, egyéb esetekben 
írásban vagy szóban) 

- A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásról szóló 113/1994. (VIII. 31.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: rendelet) 4. mellékletében foglalt formanyomtatvány 

- Egyösszegű térítés iránti kérelemhez a rendelet 5. mellékletében foglalt formanyomtatvány 

- Meghatalmazás, ha a kérelmező nem személyesen jár el. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=143166.354523
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=143166.354523
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=172806.285421
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=172806.285421
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=172806.285421
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=172808.343120
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=206330.350335
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=206330.350335
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=206330.350335
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=147526.350619
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=147526.350619
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=147526.350619
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- Hadirokkant esetében: a hadi rokkantságot igazoló irat fénymásolata. 

- Haláleset hadi eredetét igazoló irat. 

- Hadiárva esetében: igazoló irat arról, hogy 16. életévét megelőzően vagy a nappali tagozatos 
tanulmányok időtartama alatt oly mértékben megrokkant, hogy legalább 67%-ban kimutatható, 
illetőleg egészségkárosodása 50%-ot elérte. 

- Volt hadiárva, volt hadigyámolt, volt hadigondozotti családtag esetében amennyiben 
rendelkezésére áll, csatolnia kell az arra vonatkozó iratot, hogy a pénzellátást 1944. 
december 22-ét követően politikai okból szüntették meg, szüneteltették, illetőleg ezen ok miatt 
utasították el az erre irányuló kérelmét, továbbá aki ez irányú kérelmét politikai okból elő sem 
terjesztette. Amennyiben ilyen irat nem áll rendelkezésére, nyilatkoznia kell arról, hogy a 
pénzellátást politikai okból nem kapta. 

A gyorsabb ügyintézés érdekében hadiözvegy esetében csatolni lehet: 

- házassági anyakönyvi kivonat másolatát, 

- házastársa halotti anyakönyvi kivonatának vagy holttá nyilvánító végzésének másolatát, 

- igazoló okiratot arról, hogy házastársa harci cselekmény, munkaszolgálat, hadifogság 
következtében vesztette életét vagy hadirokkantként halálozott el, 

- amennyiben az özvegy újból megházasodott, új házasságáról anyakönyvi kivonat másolatát, 
és utolsó házastárs halotti anyakönyvi kivonatának másolatát. 

Eljárást megindító irat (kérelem) benyújtásának módja 

Postai úton, személyesen vagy meghatalmazott útján 

- kérelmező lakcíme szerint illetékes járási hivatalnál, 

- amennyiben bejelentett tartózkodási hellyel is rendelkezik, kérelmező nyilatkozatában 
megjelölt életvitelszerű cím szerint illetékes járási hivatalnál, 

- az illetékességgel rendelkező járási hivatal kormányablakainál, 

- az illetékességgel rendelkező járáshoz tartozó települések Polgármesteri Hivatalainál, Közös 
Önkormányzati Hivatalainál települési ügysegédeknél. 

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege 

Az eljárás díj- és illetékmentes. 

Alapvető eljárási szabályok, ügymenetre vonatkozó tájékoztatás 

Hadigondozásra jogosult az a magyar állampolgár, aki 

a) katonai szolgálat; 

b) kötelező katonai előképzés; 

c) légitámadás és hadművelet; 

d) visszamaradt robbanóanyag felrobbanása 

során, vagy következtében testi épségének vagy egészségének károsodása folytán hadieredetű 

fogyatkozást szenvedett, továbbá akit hadigyámoltként, hadiözvegyként, hadiárvaként, illetőleg 

hadigondozott családtagként kell gondozásba venni. 

A hadigondozás iránti kérelem határidő-korlátozás nélkül bármikor előterjeszthető. A kérelmezőnek 

kell bizonyítania a fogyatkozás, illetve a haláleset hadi eredetét. 

Új hadigondozás iránti kérelem esetén a kérelmezőnek a rendelet 4. mellékletében foglalt 

formanyomtatványon nyilatkoznia kell arról, hogy ugyanazon hátrány miatt részesül-e nemzeti 

gondozásról szóló 1992.évi LII. törvény alapján pénzellátásban. 
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A járási hivatal vezetője határozatban dönt: 

a) a hadigondozási igényjogosultságról, a hadirokkant járadékosztályba sorolásáról és az 
orvosszakértői szerv szakvéleményében megjelölt gyógyászati segédeszköz, valamint a 
hadieredetű fogyatkozás megnevezéséről; 

b) a pénzellátások - beleértve az egyösszegű térítést és a temetési hozzájárulást is - 
megállapításáról és összegszerűségéről; 

c) a hadigondozott közgyógyellátásra jogosító igazolványa és kizárólag a hadirokkant és a 
hadiözvegy esetében a hadigondozotti igazolvány kiadásáról; 

d) a pénzellátás szüneteltetéséről, megszüntetéséről, valamint a jogalap nélkül felvett 
pénzellátás visszafizetéséről. 

Fogalommeghatározások: 

a) katonai szolgálat: 

1. az első vagy második világháborúban teljesített hadiszolgálat (beleértve a hadifogságot 
és a közérdekű vagy kisegítő katonai munkaszolgálatot is), vagy 

2. 2. 1945. március 31. előtt hivatásos vagy nem hivatásos állományban teljesített bármely 
tényleges katonai (honvédségi, légoltalmi, polgári védelmi, határőrségi) szolgálat 
(beleértve a fegyvergyakorlatot és lövészkiképzést is); 

b) hadifogság: a szolgálat teljesítése közben bekövetkező fogságba ejtés és fogságban tartás, 
beleértve az idegen haderő által nem katonai szolgálatot teljesítők fogságba ejtését, illetőleg 
polgári személyek elhurcolását is, valamint ezek időtartamát; 

c) munkaszolgálat: közérdekű vagy kisegítő munkaszolgálat (beleértve a kényszerű 
munkaszolgálatot is), továbbá hadi vagy közérdekű munkára, illetőleg légoltalmi szolgálatra 
történő igénybevétel; 

d) kötelező katonai előképzés: leventekötelezettség teljesítése; 

e) légitámadás és hadművelet: Magyarország területét érintő, illetve Magyarország mint 
hadviselő fél részvételével bekövetkezett légitámadás, illetve annak következményei 
felszámolásával kapcsolatos tevékenység. 

f) visszamaradt robbanóanyag felrobbanása: Magyarország területét érintő, illetve 
Magyarország mint hadviselő fél részvételével bekövetkezett háborúból, megszállásból, 
fegyveres konfliktusból vagy ezekkel összefüggésben egyéb módon visszamaradt , illetve 
akár a megszállók, akár a magyar fegyveres alakulatok által elhagyott robbanóanyag vagy 
robbanó szerkezet felrobbanása, kivéve, ha a robbanás hivatásszerűen (tűzszerész) végzett 
mentesítés során történt. 

g) hadieredetű fogyatkozás (hadirokkantak esetében): a megváltozott munkaképességű 
személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló törvény szerinti 
egészségkárosodás (a továbbiakban: egészségkárosodás), valamint a szolgálattal össze nem 
függő egészségkárosodásnak a szolgálat folytán bekövetkező súlyosbodása; 

h) veszteség: a hadigondozásra való jogosultságot megalapozó bármely hátrány. 

i) hadművelet: Magyarország területét érintő, illetve Magyarország, mint hadviselő fél 
részvételével bekövetkezett hadművelet, ideértve a hadműveletnek nem minősülő bármely 
harci cselekményt is. 

A hadigondozási igényjogosultság megállapítása iránti eljárás kérelemre indul. Ennek során a 

kérelmezőnek kell bizonyítani a fogyatkozás, illetve a halál hadi eredetét. A fogyatkozás, illetve a halál 

hadi eredetének megállapításánál kizárólag a felsorolt események vehetők figyelembe. 

A hadirokkantak járadékosztályba sorolása: 

A hadirokkantat a hadieredetű fogyatkozás által bekövetkezett egészségkárosodás mértéke szerint 

járadékosztályba kell sorolni. 
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Járadékosztály 

Egészségkárosodás mértéke: 

I. járadékosztály: minimum 80% 

II. járadékosztály: 60-79% 

III. járadékosztály: 52-59% 

IV. járadékosztály: 40-51% 

V. járadékosztály: 20-39% 

A kérelem benyújtását követően a járási hivatal a kérelmezőt a rehabilitációs szakértői feladatkörében 

eljáró megyei kormányhivatal elé utalja vizsgálat céljából. 

A rehabilitációs szakigazgatási szerv szakvéleményt állít ki és azt a járási hivatal részére megküldi. 

Ennek alapján a járási hivatal a megfelelő járadékosztályba sorolja a kérelmezőt. 

Hadigyámolt: 

A hadirokkant gyermeke 

- a 16. életévének betöltéséig, vagy 

- ha oktatási intézmény nappali tagozatán tanul, a tanulmányok tartamára, de legfeljebb a 25. 
életév betöltéséig, vagy 

- ha a gyermek az előbb meghatározott időtartam alatt tartósan megrokkan, ennek az 
állapotnak a tartamára, a gyermek életkorára tekintet nélkül, feltéve hogy 
munkaképességének csökkenése a 67%-ot, egészségkárosodása az 50%-ot elérte. 

Hadiözvegy: 

- a szolgálat következtében meghalt személy özvegye; 

- hadirokkantként hadigondozásba vett személy özvegye, ha 

• a házasságot a hadieredetű sérülés bekövetkezte előtt kötötték, vagy 

• a házastárs halálakor már legalább 5 éve együtt éltek, vagy 

• házasságukból gyermek született; 

- külön élő, illetőleg elvált házastárs, amennyiben a bíróság a házastársát tartásdíj fizetésére 
kötelezte. 

Hadiárva: 

- a szolgálat következtében meghalt személy, illetve a meghalt hadirokkant gyermeke, ha a 
hadigyámoltra vonatkozó feltételek érvényesülnek vele szemben is; 

- ha a bíróság a meghalt személyt, illetőleg a meghalt hadirokkantat – életében – az apaság 
megállapítása nélkül tartásdíj fizetésére kötelezte. 

Hadigondozott családtag: 

A szolgálat következtében meghalt személynek, illetőleg a hadirokkantnak az általa életében 

ténylegesen eltartott, 60. évet betöltött, vagy legalább 67%-ban csökkent munkaképességű illetve 

legalább 50%-os egészségkárosodású szülője, nagyszülője, testvére és féltestvére. 

Volt hadiárva: 

Akit a szolgálat következtében meghalt szülője – katonai szolgálat esetén a Magyarország területéről 

katonai szolgálatra bevonult és a katonai szolgálat következtében meghalt szülője – halála miatt 

hadiárvaként hadigondozásba vettek, vagy aki okirattal bizonyítja, hogy ezen ellátás iránti igénye 

fennállt, ha a hadigyámoltra vonatkozó feltételek esetében már nem állnak fenn. 
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Volt hadigyámolt: 

Akit szülője hadirokkantsága miatt hadigyámoltként hadigondozásba vettek, vagy aki okirattal 

bizonyítja, hogy ezen ellátások valamelyike iránti igénye fennállt, ha a hadigyámoltra vonatkozó 

feltételek esetében már nem állnak fenn. 

Volt hadigondozott családtag: 

Akit a szolgálat következtében meghalt unokája, gyermeke vagy testvére halála miatt hadigondozott 

családtagként hadigondozásba vettek, vagy aki okirattal bizonyítja, hogy ezen ellátások valamelyike 

iránti igénye fennállt. 

Mikor jogosult járadékra a volt hadiárva, a volt hadigyámolt és a volt hadigondozott családtag? 

Azon volt hadiárva, akinek igénye 1949. január 1-je előtt bekövetkezett veszteségen alapul, de  

a) a pénzellátását a hadirokkantak és más hadigondozottak ellátásáról szóló 1933. évi VII. 
törvénycikk 6.§ (1) bekezdés h) és i) pontja alapján megszüntették, 

b) a pénzellátását politikai okból megszüntették vagy szüneteltették,  

c) a pénzellátás iránti kérelmét politikai okból elutasították vagy  

d) a pénzellátás iránti kérelmét politikai okból elő sem terjesztette  

egyéb ellátástól függetlenül havi rendszeres járadékra jogosult, amelynek összege az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 34,04%-a. 

Járási hivatal által megállapítható hadigondozottakat megillető ellátások: 

1. Egyösszegű térítés 

2. Hadirokkant-járadék 

3. Ápolási pótlék 

4. Hadiözvegyi Járadék 

5. Hadiárva járadéka 

6. Volt hadiárva járadéka 

7. Hadigondozott családtag járadéka 

8. Volt hadigondozott családtag és volt hadigyámolt járadéka 

9. Temetési hozzájárulás 

10. Térítésmentes gyógyászati ellátás 

11. Gyógyászati segédeszköz ellátás 

Egyösszegű térítés: 

Az elmaradt pénzellátás kompenzálására egyösszegű térítésre jogosult az a hadirokkant, hadiözvegy, 

volt hadiárva, volt hadigyámolt és volt hadigondozott családtag, akinek a korabeli hadigondozó 

hatóság által megállapított pénzellátását 1944. december 22-ét követően politikai okból 

megszüntették, vagy szüneteltették, illetve ilyen ellátás iránti kérelmét politikai okból elutasították, 

továbbá aki ez irányú kérelmét politikai okból elő sem terjesztette. Meg kell állapítani az egyösszegű 

térítést annak a hadirokkantnak és hadiözvegynek, akinek hadigondozotti igényjogosultsága 1991. 

december 31-e előtt fennállt, de számára pénzellátást ezen időpontot követően állapítottak meg. A 

pénzellátás politikai okból történő megszüntetése szünetelése, illetve elutasítása bizonyítására 

dokumentumok hiányában a kérelmező írásos nyilatkozata elfogadható. 

A térítés mértéke: 

I. járadékosztályba sorolt hadirokkant 250.000,- Ft 

II. járadékosztályba sorolt hadirokkant 200.000,- Ft 



34 

III. járadékosztályba sorolt hadirokkant 150.000,- Ft 

IV. járadékosztályba sorolt hadirokkant 100.000,- Ft 

V. járadékosztályba sorolt hadirokkant, hadiözvegy 75.000,- Ft 

volt hadiárva, volt hadigyámolt, volt hadigondozott családtag 50.000,- Ft 

Az egyösszegű térítés iránti kérelmet a rendelet 5. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell 

benyújtani. 

Ha a kérelmező közokirattal nem tudja bizonyítani az elmaradt pénzellátásra vonatkozó tényeket, a 

járási hivatal hivatalból megkeresi a nyugdíjfolyósító szervet - a kérelmező korabeli adatainak pontos 

feltüntetésével - a pénzellátás 1944. december 22-ét követő megszüntetésének (szünetelésének) 

bizonyítására. 

A nyugdíjfolyósító szerv a járási hivatal megkeresésére saját irataiból bizonyítékokat szolgáltat. 

A járási hivatal a tényállás tisztázását követően dönt az egyösszegű térítés megállapításáról vagy a 

kérelem elutasításáról. 

Hadirokkant-járadék: 

A hadirokkantat megillető havi rendszerességü pénzellátás, mely összeg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének (jelenleg: 28.500,- Ft) %-ban kifejezett mértéke, azaz: 

A térítés mértéke: 

I. járadékosztályba sorolt hadirokkant 262% 

II. járadékosztályba sorolt hadirokkant 243% 

III. járadékosztályba sorolt hadirokkant 225% 

IV. járadékosztályba sorolt hadirokkant 194% 

V. járadékosztályba sorolt hadirokkant 138% 

Hadirokkant járadék növelése iránt akkor nyújtható be kérelem, ha a kérelmező a hadirokkant-

járadékon kívül nem rendelkezik szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1994. évi VI. 

törvénnyel módosított 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) és i) pontjaiban meghatározott 

jövedelemmel, illetve rendszeres pénzellátással. Ebben az esetben a járadék összegét a járási hivatal 

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével megemeli. 

Ápolási pótlék: 

Azt a hadirokkantat, aki orvosi szakvélemény alapján mások rendszeres ápolására, gondozására 

szorul, a járadékon felül havonként pótlék is megilleti. Összege, a nyugdíjminimum %-ban kifejezett 

mértéke, azaz: 

A térítés mértéke: 

I. járadékosztályba sorolt hadirokkant 120% 

II. járadékosztályba sorolt hadirokkant 108% 

III. járadékosztályba sorolt hadirokkant 96% 

IV. járadékosztályba sorolt hadirokkant 76% 

V. járadékosztályba sorolt hadirokkant 56% 

A kérelem benyújtását követően a járási hivatal a kérelmezőt a rehabilitációs szakértői feladatkörében 

eljáró megyei kormányhivatal elé utalja vizsgálat céljából. 

A rehabilitációs szakigazgatási szerv szakvéleményt állít ki és azt a járási hivatal részére megküldi. 

Ennek alapján dönt a járási hivatal a kérelemről. 
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Hadiözvegyi járadék: 

A hadiözvegyet megillető rendszeres pénzellátás, melynek összege a nyugdíjminimum 140%-a. 

Hadiözvegyi járadék növelése iránt akkor nyújtható be kérelem, ha a kérelmező a hadiözvegyi-

járadékon kívül nem rendelkezik szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1994. évi VI. 

törvénnyel módosított 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) és i) pontjaiban meghatározott 

jövedelemmel, illetve rendszeres pénzellátással. Ebben az esetben a járadék összegét a járási hivatal 

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével megemeli. 

Hadiárva, volt hadiárva, hadigondozott családtag volt hadigondozott családtag, volt 

hadigyámolt járadéka: 

A hadiárvát egyéb ellátásától függetlenül megillető havi rendszeres járadék, amelynek összege a 

nyugdíjminimum 34,04%-a. 

Temetési hozzájárulás: 

A járadékban részesült hadirokkant halála esetén – ha a temetés nem közköltségen történt – temetési 

hozzájárulást kell folyósítani annak, aki igazolja, hogy a temetés költségeit fedezte. Összege az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 500%-a. 

Térítésmentes gyógyászati ellátás: 

A hadirokkantat bármely betegségével kapcsolatban térítésmentesen illeti meg 

- orvosi alapellátás (gyógykezelés), 

- állami, önkormányzati intézményi ellátás (kórház, szanatórium, gyógyfürdő, terápiás 
ellátások), 

- fogászati alapellátás, 

- szociális intézményi ellátás. 

A fenti ellátásokra való jogosultság a hadirokkant egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék fizetési 

kötelezettségét nem érinti. 

Gyógyászati segédeszköz ellátás: 

A hadirokkant térítésmentesen jogosult a hadieredetű fogyatkozás folytán használhatatlanná vált vagy 

hiányzó testrészének mesterséges pótlására és azokra a gyógyászati segédeszközökre, műlábcipőre, 

amelyekkel életvitele, munkaképessége helyreállítható vagy javítható. Térítésmentesen jogosult a 

gyógyászati segédeszközök javítására, valamint szükséges pótlására. 

A járási hivatal határozattal dönt a térítésmentes segédeszközzel való ellátásról. 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke 

 1994. évi XLV. törvény a hadigondozásról  

 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 
végrehajtásról  

 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

formanyomtatványok: innen letölthető 

Az egyösszegű térítés iránti kérelem  

A havi járadék iránti kérelem (hadiárva járadék 1) 

Havi járadék külföldön élő magyar számára 

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=21391.352533
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=21843.352346
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=21843.352346
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199170.338647
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas/formanyomtatvanyok/szombathelyi-jh-hatosagi-foosztaly-formanyomtatvanyai-2018-aprilis
https://szerkesztoseg.kormanyhivatal.hu/download/c/88/83000/hadigondoz%C3%A1s%205_sz%20mell%C3%A9klet%20egy%C3%B6sszeg%C5%B1%20t%C3%A9r%C3%ADt%C3%A9shez.pdf
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10. Súlyos mozgáskorlátozott személyek személygépkocsi szerzési és átalakítási 
támogatása 

Az ügyintézés helye: 9700 Szombathely, Hunyadi u. 45. II. emelet ügyfélszolgálat, Tel.: 94/513-600 

A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI.29.) Korm. 

rendelet a (a továbbiakban: R.) értelmében, a súlyos mozgáskorlátozottak, illetve az egyéb 

fogyatékossággal élő személyek 2017. évben két alkalommal nyújthatják be kérelmüket a Vas Megyei 

Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatalához (a továbbiakban: a megyeszékhely szerinti járási 

hivatal) személygépkocsi szerzési, illetve átalakítási támogatás megállapítása iránt. 

A megyeszékhely szerinti járási hivatal 

- a tárgyév március 31-éig benyújtott kérelmek esetén tárgyév június 15-éig hoz döntést. 

- a tárgyév szeptember 30-áig benyújtott kérelmek esetén december 15-éig dönt. 

A személygépkocsi szerzési, illetve átalakítási támogatásra való jogosultság megállapítását 

igényelhetik a súlyos mozgáskorlátozott személyek. Az egyéb fogyatékossággal élő személyek 

kizárólag személygépkocsi szerzési támogatásra válhatnak jogosulttá, melyen belül új, illetve használt 

járműnek minősülő személygépkocsi megszerzéséhez kaphatnak támogatást.  

súlyos mozgáskorlátozott személynek minősül: 

a) az a személy, aki a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 
1998. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Fot.) 23. § (1) bekezdése e) pontja alapján 
mozgásszervi fogyatékosnak minősül, vagy f) pontja alapján halmozottan fogyatékosnak 
minősül és halmozott fogyatékosságai közül legalább az egyik mozgásszervi fogyatékosság, 

b) az a személy, aki a 18. életévét nem töltötte be és a magasabb összegű családi pótlékra 
jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II.19.) ESzCsM rendelet (a 
továbbiakban: Mr.) 1. mellékletében meghatározott, az „L” betűjel szerinti mozgásszervi 
fogyatékosságban szenved, vagy „P” betűjel szerinti többszörös és összetett betegségben 
szenved, és többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik mozgásszervi 
fogyatékosságot okoz, 

c) a közlekedőképesség minősítési rendszere szerint a közlekedőképességében súlyosan 
akadályozott személy. 

egyéb fogyatékossággal élő személynek minősül:  

a) az a személy, aki látási, hallási és értelmi fogyatékos, továbbá akinek állapota a személyiség 
egészét érintő fejlődés átható zavara miatt, az autonómia-tesztek alapján súlyosnak vagy 
középsúlyosnak minősíthető, vagy állapota kromoszóma-rendellenesség miatt súlyosnak vagy 
középsúlyosnak minősíthető, és fogyatékossági támogatásra jogosult, vagy  

b) aki, vakok személyi járadékában részesül, vagy a Fot. 23. § (1) bekezdés f) vagy g) pontja 
alapján halmozottan fogyatékosnak minősül, kivéve, ha az egyik fogyatékossága 
mozgásszervi fogyatékosság, 

c) aki, a 18 életévét nem töltötte be, és magasabb összegű családi pótlékra az Mr. 1. 
mellékletében meghatározottak szerint „K” vagy „M” betűjel alapján vagy az „N” betűjel „1” 
számjel alapján jogosult, továbbá, aki az Mr. 1. mellékletében meghatározott, a „P” betűjel 
szerinti többszörös és összetett betegségben szenved, és többszörös és összetett betegségei 
közül legalább az egyik az Mr. 1. mellékeltében meghatározottak szerint a „K” vagy az „M” 
betűjel szerinti vagy az „N” betűjel „1” számjel szerinti betegség, illetve fogyatékosság.  

önálló személygépkocsi használó:  

az a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy, aki gépkocsi vezetésére 

jogosító érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, továbbá az a súlyos mozgáskorlátozott személy, 

aki 

- három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpár vezetésére jogosító érvényes vezetői 
engedéllyel rendelkezik, vagy 
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- gépjárművezetői alkalmasságának az átalakítás előírása mellett történő megállapításról szóló 
irattal rendelkezik, 

és nem áll járművezetéstől eltiltó jogerős bírói ítélet vagy szabálysértési határozat hatálya alatt; 

szállítást végző személynek minősül:  

a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő  személy személygépkocsival történő 

szállítását írásbeli nyilatkozatban vállaló, gépkocsi vezetésére jogosító érvényes vezetői engedéllyel 

rendelkező 

- vér szerinti, örökbefogadó- és nevelőszülő, házastárs, élettársi nyilvántartásba bejegyzett 
élettárs; 

- a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személlyel legalább egy éve 
közös háztartásban élő vér szerinti, örökbe fogadott- és nevelt gyermek vagy testvér; 

- a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy személygépkocsival 
történő szállítását írásbeli nyilatkozatban vállaló, gépkocsi vezetésére jogosító érvényes 
vezetői engedéllyel rendelkező személy, aki a súlyos mozgáskorlátozott személy szállítását a 
közérdekű önkéntes tevékenységről szóló a 2005. évi LXXXVIII. törvény szerinti önkéntes 
jogviszonyban végzi. 

Személygépkocsi szerzési támogatás 

A szerzési támogatással vásárolt személygépkocsi kizárólag a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb 

fogyatékossággal élő személy érdekében használható. 

A személygépkocsi szerzési támogatás 

- a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy esetén a közúti 
járművek műszaki megvizsgálásáról szóló rendelet értelmében új járműnek minősülő 
személygépkocsi (új autó), vagy 

- a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy esetén újnak nem 
minősülő, de legfeljebb öt éve forgalomba helyezett személygépkocsi (használt autó), vagy 

- a súlyos mozgáskorlátozott személy esetén segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- 
vagy négykerekű jármű, kivéve quad, vagy 

- a súlyos mozgáskorlátozott személy esetén járműnek nem minősülő, sík úton önerejéből 10 
km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes gépi meghajtású kerekesszék 

szerzésére felhasználható, a vételár megtérítéséhez nyújtott hozzájárulás. 

A személygépkocsi szerzési támogatás mértéke: 

- új járműnek minősülő személygépkocsi szerzéséhez történő felhasználás esetén 1.000.000,- 
forint, 

- újnak nem minősülő, de legfeljebb öt éve forgalomba helyezett személygépkocsi szerzéséhez 
történő felhasználás esetén a vételár 60%-a, de legfeljebb 600.000,- forint. 

- segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy négykerekű jármű, kivéve quad, vagy 
járműnek nem minősülő, sík úton önerejéből 10 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem 
képes gépi meghajtású kerekesszék szerzése esetében a támogatás mértéke a 
társadalombiztosítási támogatással csökkentett vételár.  

Személygépkocsi átalakítási támogatás 

A személygépkocsi átalakítási támogatás a súlyos mozgáskorlátozott személy vagy a vér szerinti, 

örökbefogadó- és nevelőszülő, házastársa, élettársi nyilvántartásba bejegyzett élettársa, a súlyos 

mozgáskorlátozott személlyel legalább egy éve közös háztartásban élő vér szerinti, örökbefogadott és 

nevelt gyermek, vagy testvér, mint szállítást végző személy tulajdonában álló személygépkocsinak  

- a vezetés feltételeként külön jogszabály alapján előírt automata sebességváltóval, vagy más 
segédberendezéssel történő felszereléséhez, átalakításához, vagy 
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- a súlyos mozgáskorlátozott személy szállítását lehetővé tevő átalakításához, vagy a 
biztonságos szállítását szolgáló eszközzel való ellátásához nyújtott hozzájárulás. 

A személygépkocsi átalakítási támogatás mértéke az átalakítás költsége, de legfeljebb 90.000,- 

forint. 

Jogosultsági feltételek 

A személygépkocsi szerzési és átalakítási támogatásra a súlyos mozgáskorlátozott személy jogosult, 

ha 

- a kérelem benyújtását megelőző hét éven belül ő maga vagy rá tekintettel más személy nem 
részesült a kérelem szerinti közlekedési kedvezményben, és 

- a keretszámra és arra tekintettel, hogy a súlyos mozgáskorlátozott személykereső 
tevékenységet folytat, vagy tanulói, képzési jogviszonyban áll, vagy 14 éven aluli gyermeket 
egyedülállóként nevel, vagy honvédelmi kötelezettség teljesítése során, azzal 
összefüggésben vált súlyos mozgáskorlátozottá a közlekedési kedvezmény számára 
megállapítható, és 

- új járműnek, illetve újnak nem minősülő, de legfeljebb 5 éve forgalomba helyezett 
személygépkocsi szerzése esetében önálló személygépkocsi használó vagy szállítást végző 
személy szállítja, és 

- segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy négykerekű jármű szerzése esetében 
önálló személygépkocsi használó, és 

- a súlyos mozgáskorlátozott személy szállítását lehetővé tevő átalakításhoz, vagy biztonságos 
szállítást szolgáló eszközzel való ellátáshoz nyújtott hozzájárulás esetében szállítást végző 
személy szállítja. 

Új járműnek minősülő személygépkocsi, illetve újnak nem minősülő, de legfeljebb öt éve forgalomba 

helyezett személygépkocsi esetén, a szerzési támogatásra az egyéb fogyatékossággal élő személy 

jogosult, ha: 

- kérelem benyújtását megelőző hét éven belül ő maga vagy rá tekintettel más személy nem 
részesült a kérelem szerinti közlekedési kedvezményben, és  

- a keretszámra és arra tekintettel, hogy kereső tevékenységet folytat, vagy tanulói, képzési 
jogviszonyban áll, vagy 14 éven aluli gyermeket egyedülállóként nevel, vagy honvédelmi 
kötelezettség teljesítése során, azzal összefüggésben vált súlyos mozgáskorlátozottá a 
közlekedési kedvezmény számára megállapítható, és 

- önálló személygépkocsi használó vagy szállatást végző személy szállítja.  

A szerzési és az átalakítási támogatás egyidejűleg is igényelhető. Amennyiben a kérelmező a 

kérelem benyújtását megelőző hét éven belül ő maga, vagy rá tekintettel más személy részesült a 

kérelem szerinti közlekedési kedvezményben, a szerzési támogatásban részesülés az átalakítási 

támogatás igénylését, valamint az átalakítási támogatásban részesülés a szerzési támogatás 

igénylését nem zárja ki. Ebben az esetben a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési 

kedvezményeiről szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet alapján kapott közlekedési kedvezmények 

közül a személygépkocsi szerzési és átalakítási támogatást kell figyelembe venni. 

A közlekedési kedvezményben részesülés időpontjaként – ha a jogosult a támogatást ténylegesen 

felhasználta – a megállapító határozat véglegessé válását kell figyelembe venni. 

A közlekedési kedvezmény megállapításánál előnyben kell részesíteni azt a súlyos 

mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személyt, aki 

- kereső tevékenységet folytat, 

- tanulói, képzési jogviszonyban áll, 

- 14 éven aluli gyermeket egyedülállóként nevel, vagy 
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- honvédelmi kötelezettség teljesítése során, azzal összefüggésben vált súlyos 
mozgáskorlátozottá, illetve egyéb fogyatékossággal élő személlyé. 

Az előnyben nem részesíthető súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy 

csak akkor részesíthető közlekedési kedvezményben, ha valamennyi előnybe részesített 

kérelmezőnek megállapították a jogosultságot, és ez a keretszámot nem merítette ki. 

A jogosultság megállapítása 

A közlekedési kedvezmény iránti kérelmet a lakóhely szerint illetékes, szociális hatóságként eljáró 

megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalánál minden év március 31-éig és 

szeptember 30-áig lehet benyújtani. 

A kérelemben fel kell tüntetni  

- hogy a kérelmező a szerzési vagy átalakítási támogatás melyik típusát igényli, 

- szállítást végző személy esetén a szállítást végző személy természetes személyazonosító 
adatait. 

A jogosultság igazolásához az alábbiakat lehet felhasználni: 

1) a súlyos mozgáskorlátozottság, illetve egyéb fogyatékosság tényét igazoló, 

- a Fot. szerinti fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági határozat másolatát, 
vagy a megállapítás alapjául szolgáló hatályos szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény 
másolatát, vagy 

- az Mr. 3. számú mellékletében meghatározott hatályos igazolás másolatát a tartósan beteg, 
illetőleg súlyosan fogyatékos gyermekről, vagy  

- a rehabilitációs szakértői szerv vagy jogelődje által a közlekedőképesség minősítéséről 
kiadott, hatályos szakvélemény másolatát, vagy 

- a súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedőképességének minősítését elősegítő, 
rendelkezésre álló orvosi dokumentációt, és egyéb iratokat, amennyiben az előzőekben 
felsorolt iratok nem állnak rendelkezésre és a szükséges adatok a hivatal nyilvántartásában 
sem szerepelnek, vagy 

- a vakok személyi járadékának megállapításáról szóló hatósági határozat másolatát, vagy a 
vakok személyi járadékát kérelmező csökkentlátó nyilvántartó lap másolatát, és 

2) az önálló személygépkocsi használó vagy a szállítást végző személy nyilatkozatát érvényes 
vezetői engedélye meglétéről, a súlyos mozgáskorlátozott személy szállítását lehetővé tevő 
átalakításához, vagy a biztonságos szállítását szolgáló eszközzel való ellátásához történő 
hozzájárulás igénylése esetében a gépjárművezetői alkalmasság megállapításáról, valamint arról, 
hogy nem áll a járművezetéstől eltiltó jogerős bírói ítélet vagy szabálysértési határozat hatálya 
alatt, és 

3) a szállítást végző személy írásbeli nyilatkozatát, valamint a hozzátartozói kapcsolatot igazoló 
dokumentum másolatát (házassági, születési anyakönyvi kivonat, élettársi kapcsolat bejegyzését 
tanúsító irat, igazolás), amennyiben a szállítást végző személy a vér szerinti, örökbefogadó- és 
nevelőszülő, házastárs, élettársi nyilvántartásba bejegyzett élettárs, illetve  

4) a közös háztartásban élést igazoló dokumentum (lakcímet igazoló hatósági igazolvány) másolatát, 
amennyiben a szállítást végző személy a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb 
fogyatékossággal élő személlyel legalább egy éve közös háztartásban élő vér szerinti, 
örökbefogadott és nevelt gyermek vagy testvér, valamint 

5) az önkéntes szerződés másolatát, amennyiben a szállítást végző személy a súlyos 
mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy szállítását a közérdekű önkéntes 
tevékenységről szóló a 2005. évi LXXXVIII. törvény szerinti önkéntes jogviszonyban végzi, és 

6) a közlekedési kedvezmény esetében a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal 
élő személy előnybe részesítésének megállapítása céljából  

- a kereső tevékenység folytatását igazoló dokumentumot, 
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- a tanulói, képzési jogviszony fennállását igazoló dokumentumot, 

- a kérelmező nyilatkozatát a gyermek egyedülállóként nevelésének tényéről0 

- a hadigondozásról szóló törvény szerinti hadieredetű fogyatkozás fennállását igazoló 
szakvéleményt, és 

7) súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy és a szállítást végző 
személy nyilatkozatát arról, hogy a kérelem benyújtását megelőző hét éven belül ő maga vagy rá 
tekintettel más személy nem részesült közlekedési kedvezményben, és 

8) a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy nyilatkozatát arról, hogy a 
közreműködő szervezettel vagy annak konzorciumi szerződésben megjelölt tagjával (együtt 
közreműködő szervezet) adásvételi szerződés megkötését vállalja, 

A közlekedőképesség minősítése 

Ha a kérelmező nem csatolta a fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági határozat 

vagy a megállapítás alapjául szolgáló hatályos szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény másolatát, 

vagy a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekről szóló, hatályos igazolás másolatát, 

vagy  

a rehabilitációs szakértői szerv vagy jogelődje által a közlekedőképesség minősítéséről kiadott, 

hatályos szakvélemény másolatát, és a szükséges adatok a megyeszékhely szerinti járási hivatal  

nyilvántartásában sem szerepelnek, a hivatal – az ügyfél által rendelkezésre bocsátott, 

közlekedőképesség minősítését elősegítő orvosi dokumentumok figyelembevételével – a 

közlekedőképesség szakkérdését is vizsgálja.  

Közlekedőképességében súlyosan akadályozott az a személy, akinek a komplex minősítésre 

vonatkozó részletes szabályokról szóló 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet 1. melléklete szerinti 

a) mozgásszervi részkárosodása, 

b) idegrendszeri károsodás okozta felső végtagi részkárosodása, 

c) idegrendszeri károsodásból eredő járászavara, 

d) alsó, illetve felső végtagi perifériás keringési károsodás miatti részkárosodása, vagy 

e) az egészségi állapot meghatározásának módszerére vonatkozó szabályok alapján az a)-d) pont 

szerinti két részkárosodása együttesen 

eléri vagy meghaladja a 40%-ot, közlekedési képessége a d4452, d4500, d4501 vagy d4702 FNO 

kódok szerint legalább súlyosan nehezített, és ezen állapota várhatóan legalább három éven keresztül 

fennáll. 

A közlekedőképesség szakkérdésének vizsgálatában rehabilitációs szakértői szervként eljáró hivatal 

egyéb támogatás, mentesség, kedvezmény igénylése céljából, erre irányuló kérelem esetén 

szakvéleményt ad a közlekedőképességről is. A szakvélemény a jogszabályban meghatározottakon 

túl tartalmazza a közlekedőképesség súlyos akadályozottságának fennállását vagy fenn nem állását 

és a következő felülvizsgálat időpontját. 

A közlekedőképesség minősítését a közlekedési kedvezmény tárgyában hozott, a közlekedőképesség 

súlyos akadályozottságának hiányára alapozott elutasító döntés véglegessé válását, vagy - más szerv 

megkeresésére vagy a komplex minősítés keretében elvégzett minősítés esetén - a rehabilitációs 

hatóság vagy rehabilitációs szakértői szerv közlekedőképesség minősítésére vonatkozó 

szakvéleménye kiállítását követő 12 hónapon belül csak akkor kell elvégezni, ha a kezelőorvos 

igazolja, hogy az igénylő állapota az elutasítás óta rosszabbodott; egyébként a kérelmet vissza kell 

utasítani. A közlekedőképesség vizsgálata a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és 

egyes törvények módosításáról szóló törvény szerinti komplex minősítés keretében is kérhető. 
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A támogatás felhasználása  

- új járműnek minősülő személygépkocsi szerzése esetén közreműködő szervezettel kötött 
adásvételi szerződés keretében, 

- újnak nem minősülő, de legfeljebb öt éve forgalomba hozott személygépkocsi esetében a 
közreműködő szervezettel vagy belföldi kereskedelmi forgalomban személygépkocsik 
érékesítésével foglalkozó, adószámmal rendelkező szervezettel vagy személlyel kötött 
adásvételi szerződés keretében, 

- minden egyéb esetben a hivatal által kiállított utalvány vételárba vagy az átalakítás 
költségébe történő beszámításával 

történik. 

Amennyiben az adásvételi szerződés a határozat véglegessé válásától számított három 

hónapon belül nem jön létre, a szerzési támogatás nem folyósítható. Ebben az esetben a 

kormányhivatal a felszabadult szerzési támogatásnak megfelelő összegben új jogosultat jelöl ki.  

A kölcsönszerződés konkrét feltételeivel, valamint az egyedi finanszírozási szerződések 
megkötésével kapcsolatos tájékoztatás az alábbi elérhetőségeken kérhető: 

Duna Lízing Zrt. 

Tel.: 06-1-224-0760 

vagy 

www.lehetosegauto.hu 

Utalvány:  

Az utalványt a megyeszékhely szerinti járási hivatal jogosultságot megállapító határozatának 

véglegessé válását követő tizenöt napon belül állítja ki a súlyos mozgáskorlátozott személy 

nevére. A segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy négykerekű jármű, kivéve quad, vagy 

járműnek nem minősülő, sík úton önerejéből 10 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes 

gépi meghajtású kerekesszék az utalvány kiállítását követően vásárolható meg, a személygépkocsi 

pedig ezt követően alakítható át. Az utalvány kiállítása előtti megvásárlás vagy átalakítás esetén 

a közlekedési kedvezmény nem folyósítható. Az utalvány a kiállításától számított hat hónapig 

használható fel. Az utalvány a belföldi kereskedelmi forgalomban járművek, illetve gyógyászati 

segédeszközök értékesítésével foglalkozó, adószámmal rendelkező kereskedőnél, illetve belföldi, 

adószámmal rendelkező, személygépkocsi szervizelését és karbantartását végző szolgáltatónál (a 

továbbiakban együtt: kereskedő) használható fel. A kereskedő az utalvány értékét a vételárba, illetve 

az átalakítás költségébe beszámítja. 

Elidegenítési tilalom 

A szerzési támogatással érintett, új járműnek minősülő személygépkocsi vagy újnak nem minősülő, de 

legfeljebb öt éve forgalomba helyezett személygépkocsi a kölcsönszerződés megkötésének napjától 

számított három éven belül nem idegeníthető el. 

A személygépkocsi forgalomba helyezésére, illetve tulajdonjogának átírására a közlekedési igazgatási 

hatóságnál indított eljárásban a szerzési támogatás jogosultja jár el, és egyidejűleg kezdeményezi az 

elidegenítési tilalomnak a járműnyilvántartásba az állam javára történő bejegyzését. Amennyiben a 

szerzési támogatás jogosultja az eliidegenítési tilalombejegyzésével kapcsolatos kötelezettségét nem 

teljesíti, a támogatást vissza kell fizetnie.  

Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

• 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

• 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

http://www.lehetosegauto.hu/
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=18618.331676
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199170.338647
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• 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési 
kedvezményeiről, 

• 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 

• 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről 

• 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet a magasabb összegű családi pótlékra jogosító 
betegségekről és fogyatékosságokról. 

formanyomtatvány: innen letölthető 

Kérelem mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményének megállapítására 
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http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=73620.333624
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=73620.333624
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