Ki jogosult fogyatékossági támogatásra?
Fogyatékossági támogatásra az a 18. életévét betöltött
súlyosan fogyatékos, az ellátás igénylésének
időpontjában Magyarországon élő magyar állampolgár,
letelepedett, valamint bevándorolt jogállású személy,
továbbá a magyar hatóság által menekültként, illetve
hontalanként elismert személy jogosult, akinek
- segédeszközzel vagy műtéti úton nem korrigálható
módon látóképessége teljesen hiányzik vagy
aliglátóként minimális látásmaradvánnyal rendelkezik
és ezért kizárólag tapintó-halló életmód folytatására
képes (látási fogyatékos),
- hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek
hallás útján történő megértésére segédeszközzel sem
képes, feltéve, hogy halláskárosodása 25. életévének
betöltését megelőzően következett be, vagy
halláskárosodása mellett a hangzó beszéd érthető
ejtése elmarad (hallási fogyatékos),
- értelmi akadályozottsága genetikai, illetőleg magzati
károsodás vagy szülési trauma következtében, továbbá
tizennegyedik életévét megelőzően bekövetkező
súlyos betegség miatt középsúlyos vagy annál
nagyobb mértékű (értelmi fogyatékos),
- állapota a személyiség egészét érintő fejlődés átható
zavara miatt, az autonómia-tesztek alapján súlyosnak
vagy középsúlyosnak minősíthető,
- a mozgásrendszer károsodása, illetőleg funkciózavara
miatt helyváltoztatása a külön jogszabályban
meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerű
használatát igényli, vagy a külön jogszabály szerinti
mozgásszervi betegsége miatt állapota segédeszközzel
eredményesen nem befolyásolható (mozgásszervi
fogyatékos),
- a fent meghatározott súlyos fogyatékosságok közül
legalább két fogyatékossága van (halmozottan
fogyatékos),
- hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek
hallás útján történő megértésére segédeszközzel sem
képes és a fent megjelölt egyéb fogyatékossága is van
(halmozottan fogyatékos),
- állapota kromoszóma-rendellenesség miatt súlyosnak
vagy középsúlyosnak minősíthető,

és állapota tartósan vagy véglegesen fennáll, továbbá
önálló életvitelre nem képes vagy mások állandó
segítségére szorul.
A fogyatékossági támogatás iránti kérelem legkorábban
abban a hónapban nyújtható be, amelyben a kérelmező a
tizennyolcadik életévét betölti.
Mekkora a fogyatékossági támogatás összege?
A támogatás havi összege:
 19.968 Ft: ha az igénylő látási, hallási, értelmi, vagy
mozgásszervi fogyatékos, illetve autista,
 25.088 Ft: - ha az igénylő halmozottan fogyatékos
személy, vagy ha az igénylő látási, értelmi, vagy
mozgásszervi fogyatékos, vagy autista, feltéve, hogy
az önkiszolgáló képessége teljesen hiányzik.
A fogyatékossági támogatás összegét 2014. január 1jétől a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló
törvénynek a nyugellátások évenkénti rendszeres
emelésére vonatkozó szabályai szerint, azzal megegyező
mértékben kell emelni. A 2014. január 1-jét követően
megállapításra kerülő fogyatékossági támogatást
ugyanilyen emelt összegben állapítják meg.
Ki nem jogosult fogyatékossági támogatásra?
A súlyosan fogyatékos személy nem jogosult
fogyatékossági támogatásra ha
- vakok személyi járadékában részesül,
- magasabb összegű családi pótlékban részesül, vagy
- utána magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak.
Mely esetben szűnik meg a fogyatékossági
támogatásra való jogosultság?
Megszűnik a jogosultság, ha
- a súlyosan fogyatékos állapot nem áll fenn;
- a fogyatékos személy a felülvizsgálaton nem jelenik
meg és a távolmaradását nem igazolja.
Ha a vakok személyi járadékában részesülő látási
fogyatékos személy fogyatékossági támogatásra tart
igényt, a fogyatékossági támogatás, a vakok személyi
járadékának megszűntetését követően

 19.968 Ft illeti meg, ha nem kéri az önkiszolgálási
képesség vizsgálatát,
 25.088 Ft akkor, ha önkiszolgálási képességének
hiányát állapítják meg.
A fogyatékossági támogatás igénylési rendje
A fogyatékossági támogatást a Magyar Államkincstár
lakóhely (tartózkodási hely) szerint illetékes
igazgatóságán, vagy a kormányablaknál lehet igényelni.
A fogyatékossági támogatást igénylő személynek fel
kell keresnie háziorvosát, mivel a kérelemhez mellékelni kell a háziorvos által kiállított beutalót valamint a
fogyatékosságot igazoló orvosi dokumentációt tovább.
Az orvosi beutalóban a háziorvos
- nyilatkozik arról, hogy a rendelkezésre álló orvosi
dokumentáció a súlyosan fogyatékos állapot
minősítésére alkalmas-e,
- véleményt ad a kérelmező önálló életvitelre való
képességének
és önkiszolgálási
képességének
minősítéséhez,
- nyilatkozik arról, hogy ha a kérelmező szakértői
bizottság általi személyes vizsgálata szükséges, a
vizsgálatot a kérelmező lakóhelyén, tartózkodási
helyén vagy a vizsgálatot végző szervnél indokolt-e
elvégezni.
Amennyiben a kérelmező nem rendelkezik a
minősítéséhez
szükséges
iratokkal,
a
súlyos
fogyatékosság minősítésének előkészítése érdekében a
háziorvos gondoskodik a megfelelő szakvizsgálatok
elvégeztetéséről.
Ha a kérelmező a kérelemhez az orvosszakértői
szervnek a súlyos fogyatékosság minősítését tartalmazó,
érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalását vagy
szakvéleményét nem csatolta, az Igazgatóság a
kérelmező által benyújtott orvosi dokumentáció
megküldésével a súlyos fogyatékosság fennállása, az
önkiszolgálási képesség, a súlyos fogyatékosság
fennállása esetén felülvizsgálatának szükségessége, a
felülvizsgálat szükségessége esetén annak időpontja
kérdésében - szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából
- megkeresi a szakértői bizottságot.

A súlyos fogyatékosság minősítését követően, a
Kincstár határozattal dönt a fogyatékossági támogatás
megállapításáról, illetve az igény elutasításáról.
A fogyatékossági támogatás megállapítása esetén az
utazási kedvezmény igénybevétele céljából, valamint az
adókedvezmény megállapításához az Igazgatóság a
határozattal egyidejűleg hatósági igazolványt ad ki. Az
igazolvány a felülvizsgálat időpontjáig, de legfeljebb 5
évig érvényes.
Ha az igénylő a vakok személyi járadéka, vagy a
magasabb összegű családi pótlék helyett a
fogyatékossági támogatás megállapítását kéri, a
Kincstár intézkedik a korábbi ellátás megszűntetéséről.
Ha az igényt azért utasították el, mert az igénylő nem
súlyosan fogyatékos, ez esetben egy éven belüli ismételt
vizsgálatra – a jogszabályváltozás esetét kivéve – csak
állapotrosszabbodás esetén van lehetőség, amit
megfelelő orvosi igazolással kell alátámasztani. Az
állapotrosszabbodás
címén
indított
eljárás
a
továbbiakban azonos a rendes eljárással.
A fogyatékossági támogatást a Kincstár folyósítja a
tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig.
Fontos tudni, hogy ha a fogyatékossági támogatásban
részesülő személynek a támogatás feltételeit érintő
körülményei megváltoznak (pl. egészségi állapotában
jelentős javulás áll be), úgy a támogatásban részesülő
(vagy gondnoka) ezt a tényt köteles a támogatást
folyósító szervnek 15 napon belül bejelenteni.
Ha a támogatásra való jogosultság a fogyatékos személy
halála miatt szűnik meg, az elhalálozás hónapjára járó
támogatást a vele közös háztartásban együtt élt közeli
hozzátartozó, ennek hiányában az örökös veheti fel a
halál napjától vagy a hagyatéki átadó végzés jogerőre
emelkedésétől számított egy éven belül.”
Utazási kedvezmények
Utazási kedvezmény igénybevételére jogosult:
- korlátlan számban megváltható kedvezményes
menetjeggyel,
vagy
bármely
viszonylatban
megváltható, viszonylathoz kötött kedvezményes
bérlettel az a vak személy, aki vakok személyi
járadékában részesül, az erről szóló igazolás alapján,
vagy a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos

Szövetségének érvényes arcképes igazolványával
rendelkezik;
- korlátlan számban megváltható kedvezményes
menetjeggyel,
vagy
bármely
viszonylatban
megváltható, viszonylathoz kötött kedvezményes
bérlettel a Siketek és Nagyothallók Országos
Szövetségének érvényes arcképes igazolványával
utazó hallássérült személy.
Korlátlan
számban
megváltható
kedvezményes
menetjeggyel, vagy bármely viszonylatban megváltható,
viszonylathoz kötött kedvezményes bérlettel az a
személy, aki, vagy aki után szülője vagy eltartója
magasabb összegű családi pótlékban részesül, a Magyar
Államkincstár Regionális Igazgatósága által kiállított
igazolvány alapján,
Korlátlan
számban
megváltható
kedvezményes
menetjeggyel, vagy bármely viszonylatban megváltható,
viszonylathoz kötött kedvezményes bérlettel a
fogyatékossági támogatásban részesülő személy, a
Magyar Államkincstár által kiállított hatósági
igazolvány alapján, valamint korlátlan számban
megváltható kedvezményes menetjeggyel a fenti
személyekkel együtt utazó személy.
A kedvezmény mértéke:
Vasúti személyszállítás, HÉV, vagy helyközi autóbusz
igénybevétele estén:
- a jogosult részére a jegy- és bérletkedvezmény
mértéke 90%-90%.
- a kísérő 90%-os mértékű menetjegy kedvezményre
jogosult, de bérletkedvezményt nem vehet igénybe.
Helyi közúti és kötöttpályás közlekedés esetén
- a jogosult részére a bérletkedvezmény mértéke100%.
- a kísérő részére a bérletkedvezmény mértéke 100%.
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Fogyatékossági támogatás

A fogyatékossági támogatás a súlyosan fogyatékos
személy részére járó pénzbeli juttatás.
A támogatás célja, hogy - a súlyosan fogyatékos
személy jövedelmétől függetlenül - anyagi segítséggel
járuljon hozzá a súlyosan fogyatékos állapotból eredő
társadalmi hátrányok mérsékléséhez.
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