
Fogyatékos személyek adó-

kedvezménye 

Az összevont adóalap adóját csökkenti 

a súlyosan fogyatékos magán-

személynél az erről szóló igazolás 

alapján a fogyatékos állapot kezdő 

napjának hónapjától ezen állapot 

fennállása idején havonta az adóév 

első napján érvényes havi minimálbér 

(2014-ben 101.500 Ft) 5 százalékának 

megfelelő összeg. 
 

Súlyosan fogyatékos személynek azt 

kell tekinteni, aki az összevont adóalap 

adóját csökkentő kedvezmény 

igénybevétele szempontjából súlyos 

fogyatékosságnak minősülő 

betegségekről szóló 335/2009. 

(XII.29.) kormányrendeletben említett 

betegségben szenved, továbbá, aki 

rokkantsági járadékban részesül. 

 
A 49/2009. (XII. 29.) EüM rendelet 
rendelkezései alapján a kedvezmény 
igénybevételére jogosító igazolást a 
szakambulancia, a kórházi osztály 
szakorvosa, vagy a jogosultságot 
megállapító háziorvos állítja ki.  
 

A kedvezményt a súlyosan fogyatékos 

személy a saját összevonás alá eső 

jövedelme utáni adóból vonhatja le. 

Az adókedvezmény az önálló, nem 

önálló vagy egyéb jogcímen 

megszerzett összevonás alá eső 

jövedelmek utáni adóból is megilleti a 

súlyosan fogyatékos személyt. 

 

A súlyosan fogyatékos személy 

köteles orvosi igazolást kérni, amelyet 

köteles megőrizni. Amennyiben az 

állapota végleges és korábban már 

kiadták az erről szóló igazolást, úgy 

nem kell a következő adóévben új 

igazolást kérnie.  

 

Fogyatékos személyek otthona 

A fogyatékos személyek otthonába az 

a fogyatékos személy vehető fel, 

akinek oktatására, képzésére, 

foglalkoztatására valamint 

gondozására csak intézményi keretek 

között van lehetőség. 

 

Az intézményben elkülönítetten 

szervezik meg a kiskorúak és a 

felnőttek, valamint az enyhe értelmi 

fogyatékos személyek és a 

középsúlyos, illetve súlyos értelmi 

fogyatékos személyek ellátását. 

 

A fogyatékos gyermekek esetében az 

ápolással, gondozással párhuzamosan 

biztosítják a korai fejlesztést és 

gondozást, ötéves kortól a fejlesztő 

felkészítést, valamint az iskolai 

tanulmányok folytatásának segítését. 

 

A nagykorú fogyatékos személy 

intézményi ellátását úgy szervezik 

meg, hogy számára az állapotának 

megfelelő önállóság, döntési lehetőség 

biztosított legyen. Az elhelyezettek 

részére biztosítják – a 

fogyatékosságának megfelelő – 

szinten tartó, képességfejlesztő, 

munkajellegű foglalkoztatást, továbbá 

sport- és szabadidős tevékenység 

végzését is. 
A nagykorú fogyatékos személy 

fogyatékos személyek otthonában történő 

elhelyezésének feltétele a benyújtott 

orvosi dokumentáció felhasználásával 

lefolytatott alapvizsgálat elvégzése. 
 

Fogyatékos személyek rehabilitációs 

intézménye 
A fogyatékos személyek rehabilitációs 

intézménye azoknak a fogyatékos, 

valamint mozgás- illetőleg látássérült 

személyeknek az elhelyezését 

szolgálja, akiknek oktatása, átképzése 

és rehabilitációs célú foglalkoztatása 

csak intézményi keretek között 

valósítható meg. 

 

Az intézmény előkészíti az ott élők 

családi és lakóhelyi környezetbe 

történő visszatérését, valamint 

megszervezi az intézményi ellátás 

megszűnését követő utógondozást. 



Lakóotthonok 

A lakóotthon olyan nyolc-tizenkettő, a 

külön jogszabályban meghatározott 

esetben tizennégy pszichiátriai beteget 

vagy fogyatékos személyt - ideértve az 

autista személyeket is -, illetőleg 

szenvedélybeteget befogadó 

intézmény, amely az ellátást 

igénybevevő részére életkorának, 

egészségi állapotának és önellátása 

mértékének megfelelő ellátást biztosít. 

 

A lakóotthonok típusai a következők: 

- fogyatékos személyek lakóotthona; 

- pszichiátriai betegek lakóotthona; 

- szenvedélybetegek lakóotthona. 

 

A lakóotthoni ellátás formái: 

- fogyatékos személyek lakóotthona 

esetében: 

=  rehabilitációs célú lakóotthon, 

=  ápoló-gondozó célú lakóotthon; 

- pszichiátriai, illetve szenvedély-

betegek lakóotthona esetében 

rehabilitációs célú lakóotthon. 

 

A rehabilitációs célú lakóotthonba az a 

személy helyezhető el, 

- aki intézményi elhelyezés során 

felülvizsgálatban részt vett, és a 

felülvizsgálat eredménye, illetve a 

gondozási terv és egyéni fejlesztés 

alapján lakóotthoni elhelyezése az 

önálló életvitel megteremtése 

érdekében indokolt; 

- aki családban él és képességei 

fejlesztése, valamint ellátása 

lakóotthoni keretek között 

biztosítható és rehabilitációja 

családjában nem oldható meg; 

- aki a fentieken túl önellátásra 

legalább részben képes; 

- lakóotthonba kerülése időpontjában 

a tizenhatodik életévét már 

betöltötte, de a reá irányadó 

öregségi nyugdíjkorhatárt még nem. 

A fogyatékos személyek ápoló-

gondozó célú lakóotthonába - 

intézményből történő elhelyezés 

esetén a felülvizsgálat és az egyéni 

fejlesztés eredményeire figyelemmel - 

a fogyatékosság jellegétől és 

súlyosságától függetlenül helyezhető 

el fogyatékos személy. 

A nagykorú fogyatékos személy 

fogyatékos személyek ápoló-gondozó 

célú lakóotthonában történő 

elhelyezésének feltétele a benyújtott 

orvosi dokumentáció felhasználásával 

lefolytatott alapvizsgálat elvégzése. 
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