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Emelt szintű családi pótlék 

Az emelt szintű családi pótlékot ugyanazok igényelhetik meg, mint a standard családi 
pótlékot: azaz a szülő, a nevelőszülő, a szülő házastársa, a gyám, az örökbefogadó szülő, a 
hivatásos nevelőszülő, az a személy, akinél ideiglenes hatállyal került elhelyezésre a 
gyermek, a gyámügyi törvény alapján, a személy, aki már elindította az örökbefogadási 
eljárást, a gyermekotthon vezetője, és a szociális intézmény vezetője. 
 
Emelt szintű családi pótlékot a tartósan beteg, vagy súlyos fogyatékkal élő, illetve 1500 
gramm súly alatt született újszülött után igényelhetnek. Az emelt szintű családi pótlék az 
alap családi pótlékhoz hasonlóan a gyermek születésétől lehet igénybe venni. 
 
Az ellátás összege: 
tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család esetén 23.300 Ft 
tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket egyedülállóként nevelő személy 
esetében 25.900 Ft 
 
18. életévét betöltött tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos személy esetén 20.300 Ft. 
A tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos gyermek után magasabb összegű családi 
pótlékot folyósítanak a betegség fennállásig, illetőleg a gyermek 18. életévének betöltéséig. 
A 18 évesnél idősebb személy abban az esetben jogosult a magasabb összegű családi 
pótlékra, ha a tizennyolcadik életévének a betöltése előtt munkaképességét legalább 67%-
ban elvesztette, legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek 
egészségi állapota a rehabilitációs hatóság minősítése alapján a tizennyolcadik életévének a 
betöltése előtt sem haladja meg az 50%-os mértéket, és ez az állapot legalább egy éve tart, 
vagy előreláthatólag legalább egy évig fennáll. 
 
Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos az a 18 évesnél fiatalabb gyermek, aki az 5/2003. 
(II.19.) ESZCSM rendeletben meghatározott betegsége, illetve fogyatékossága miatt állandó 
vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul. 
 
A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek esetében a magasabb összegű családi 
pótlék iránti kérelemhez csatolni kell a betegségekről és fogyatékosságokról szóló igazolást. 
Az igazolást gyermekklinika, gyermek-szakkórház, kórházi gyermekosztály, szakambulancia, 
szakrendelés vagy szakgondozó intézmény szakorvosa adja ki. 
A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekre tekintettel vagy személy részére 
járó magasabb összegű családi pótlék annak a hónapnak a végéig jár, ameddig a betegség, 
súlyos fogyatékosság fennállását a külön jogszabályban előírtak szerint igazolták. 
Ha a tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermek után - állapotának javulása miatt - a 
magasabb összegű családi pótlék már nem jár, a jogosultság megszűnését követő hónaptól 
családi pótlékot új összeggel fogják folyósítani. 
Ha a gyermek után magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak, a gyermek jogosult 
utazási kedvezményre, közgyógyellátásra, étkezési térítési díjkedvezményre, valamint 
ingyenes tankönyvre. 
 

2 nap pótszabadság a szülőnek 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=73620.292709
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=73620.292709
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A tartósan beteg gyermekre tekintettel a pótszabadság az általános mértéktől pozitív irányba 
eltérően, emelt mértékben jár, beteg gyermekenként két munkanappal nő. 

Tartósan beteg gyermek az a gyermek, akire tekintettel a családok támogatásáról szóló 

törvény szerinti magasabb összegű családi pótlék került megállapításra. 

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 4. § f) pontja alapján emelt 

összegű családi pótlékra, és egyben a fogyatékos gyermekre tekintettel pótszabadságra 

jogosultság szempontjából tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy: 

 az a tizennyolc évesnél fiatalabb gyermek, aki a külön jogszabályban meghatározott 
betegsége, illetve fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra 
szorul, 

 az a tizennyolc évesnél idősebb személy, aki a tizennyolcadik életévének a betöltése 
előtt munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, legalább 50%-os mértékű 
egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek egészségi állapota a rehabilitációs hatóság 
minősítése alapján a tizennyolcadik életévének a betöltése előtt sem haladja meg az 
50%-os mértéket, és ez az állapot legalább egy éve tart, vagy előreláthatólag legalább 
egy évig fennáll. 

 

Étkezési térítési díjkedvezmény 

AZ INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTKEZTETÉST INGYENESEN KELL BIZTOSÍTANI  

a) a bölcsődei, mini bölcsődei  ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek 
számára, ha 

 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,vagy 
 tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy 

fogyatékos gyermeket nevelnek, vagy 
 olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, vagy 
 olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem 

összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, 
munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át 
vagy 

 nevelésbe vették; 

 b) az 1–8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha 

– rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy 

 – nevelésbe vették; 

c) azon a) és b) pont szerinti életkorú, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 
gyermek számára, akit fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, fogyatékosok 
nappali intézményében helyeztek el; 

d) az 1–8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, 
ha – nevelésbe vették, vagy – utógondozói ellátásban részesül. 
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AZ INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTKEZTETÉST AZ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJ 50%-
OS NORMATÍV KEDVEZMÉNYÉVEL KELL BIZTOSÍTANI ( amennyiben az ingyenes gyermek 
étkeztetésre nem jogosult) 

 a) az 1–8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, 
ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül; 

 b) az 1–8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő 
tanuló számára, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, 

c) a bölcsődei. mini bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő, az 1–8. 
évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tartósan beteg vagy fogyatékos 
gyermek számára, feltéve, hogy a fentiekben ismertetettek alapján a gyermek nem részesül 
ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben. 

  

AZ INGYENES VAGY KEDVEZMÉNYES GYERMEKÉTKEZTETÉS 

  gyermekenként csak egy jogcímen vehető igénybe. 
 a tanuló után a nappali rendszerű oktatásban való részvétele befejezéséig biztosítandó. 

 

Ingyenes tankönyv 

Idén már az 5-8. osztályokban is bevezetik az ingyenes tankönyveket, ami lényegében 
mindenkinek jár, nem csak az arra rászorultaknak. Emellett egy rendelet arról is dönt, hogy 
2017-től már a kilencedik osztályosok is ingyen kapják a könyveket. 

A kilencedik évfolyam után a rászorulók számára ingyenes a tankönyvcsomag. Ennek 
feltétele a halmozottan hátrányos helyzet, a tartós betegség, a gyermekvédelmi 
kedvezmény, a három, vagy annál több kiskorú egy családban. Az ilyen jogcímen nyújtott 
támogatást az intézményvezetőnél, a megfelelő igazolásokkal lehet igényelni. 

 

Kedvezményes utazásra jogosító igazolvány 

Az ONYF utazási kedvezményre jogosító hatósági igazolványt annak a részére állít ki, aki 
fogyatékossági támogatásban részesül, illetve aki, vagy aki után szülője magasabb összegű 
családi pótlék kerül megállapításra. Az utazási kedvezményre jogosító hatósági igazolvánnyal 
az a személy, akinek nevére az igazolvány kiállításra került a belföldi közforgalmú menetrend 
szerinti közlekedésben utazási kedvezményt vehet igénybe. Amennyiben a kedvezményre 
jogosulttal kísérő személy utazik, akkor ő is jogosult az utazási kedvezményre. A kísérő csak 
akkor veheti igénybe az utazási kedvezményt, ha azzal a személlyel utazik együtt, akinek a 
nevére a hatósági igazolvány szól. 
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A kedvezmény érvényesítésekor a sorszámozott igazolvány mellé személyi igazolvány, vagy 
egyéb személyazonosságot igazoló okmány (például útlevél, diákigazolvány) felmutatása is 
megkövetelhető. 
Az igazolvánnyal csak a rajta lévő hatályossági időn belül vehető igénybe a közforgalmú 
utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV.25.) Korm. rendeletben meghatározott utazási 
kedvezmény. 
 

Ki és milyen mértékben részesülhet utazási kedvezményben a 85/2007. (IV.25) Korm. 
rendelet szerint? 

  A B  C 

1. Utazási kedvezményre jogosult  Kedvezmények a  
helyközi közlekedésben 

Kedvezmények a  
helyi 

közlekedésben 

2.    jegykedvezmény  bérletkedvezmény bérletkedvezmény 

 3.    (vasúti személyszállítás, 
HÉV, helyközi 

autóbusz-közlekedés,  
komp- és révközlekedés) 

(helyi közúti és 
kötöttpályás  
közlekedés) 

 4.1. vakok személyi járadékában 
részesülő személy 

 90%  90%  100% 

 4.2. a magasabb összegű családi 
pótlékban részesülő gyermek 
(személy), valamint az 1998. 
évi 
XXVI. törvény szerint súlyosan 
fogyatékos személy 

 90%  90%  100% 

 4.3. a magasabb összegű családi 
pótlékban részesülő gyermek, 
valamint az 1998. évi XXVI. 
törvény szerinti súlyosan 
fogyatékos személy, a vakok 
személyi járadékában részesülő 
személy 1 fő kísérője 

 90%  -  100% 

 
 

Útiköltség térítés személygépkocsihoz 

Utazási költségtérítés az alábbi esetekben vehető igénybe: 

1. orvosi beutalóval igénybe vett egészségügyi szolgáltatás esetén; 
2. orvosi beutaló nélkül igénybe vett egészségügyi szolgáltatás esetén; 
3. gyógyászati segédeszköz átvétele, illetve próbája esetén; 
4. szűrővizsgálat igénybevétele esetén; 
5. gyógyászati ellátás esetén; 
6. orvosszakértői vizsgálatra történő berendelés esetén. 
7. a tételes elszámolás alá eső hatóanyagot tartalmazó gyógyszerekkel történő kezelésben 

részesülő biztosítottnak a gyógyszer átvétele céljából az ellátó centrumokban történő 
megjelenése esetén. 
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Utazási költségtérítés igénybevételére jogosult a járóbeteg-szakellátásra, fekvőbeteg 
gyógyintézetbe, gyógyászati ellátásra, rehabilitációra beutalt vagy berendelt biztosított. 

A költségtérítés akkor jár, ha  

 a beutaló olyan egészségügyi szolgáltatóhoz szól, amely a beteg lakóhelye szerinti 
területi ellátásra kötelezett;  

 a beutalás azért nem a beteg területi ellátására kötelezett szolgáltatóhoz történt, mert 
az az egészségügyi intézmény, ahová a beteget beutalták a lakóhelyéhez közelebb esik, 
és a beteg hozzájárult az eltérő beutalásához;  

 a területi ellátásra kötelezett egészségügyi szolgáltató orvos szakmai indokok alapján 
nem alkalmas a betegnek szükséges ellátásra, ezért a beutaló más egészségügyi 
szolgáltatóhoz szól.  

Gépkocsival történő utazás esetén a költségtérítés mértéke 21 Ft/km. Az utazási útvonal 
hosszának megállapításánál az adott viszonylatban a legrövidebb távon közlekedő 
tömegközlekedési eszköz útvonalát kell figyelembe venni.  

Amennyiben az utazáshoz kísérő is szükséges nem külön-külön jár a 21 Ft/km mértékű 
költségtérítés, hanem együttesen illeti meg a beutalt személyt, illetve a kísérőjét.  

A felhasznált utazási utalványt a biztosított lakóhelye szerint illetékes egészségbiztosítási 
pénztári feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási 
hivatalához, fővárosi és Pest megyei lakos esetében Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. 
Kerületi Hivatala  

Utazási költségtérítést visszamenőleg legfeljebb hat hónapra lehet kérni, a menetjegy és az 
utazási utalvány benyújtásával. A hat hónapot az igénybejelentés napjától, azaz a 
kérelemnek az illetékes kormányhivatalhoz való beadásának, illetve – ha a kérelmet postán 
küldték, akkor – a kérelem postára adásának igazolt napjától számítják.  

Ha nyomtatvány több utazás igazolását tartalmazza, akkor az igényérvényesítésre nyitva álló 
6 hónapos időtartam az e nyomtatványon igazolt valamennyi utazás tekintetében az utolsó 
igazolt utazás időpontjától számított hat hónap.  

A megállapított, de fel nem vett költségtérítést az esedékességétől számított egy éven belül 
lehet felvenni.  

Közlekedési támogatás 

Közlekedési támogatás adható a súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési többletköltségeinek 

részleges támogatására, gépkocsi vásárláshoz, átalakításhoz, kerekes szék vásárlásához.  

Súlyos mozgáskorlátozott az a személy, aki a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési 

kedvezményeiről szóló 164/1995.(XII.27.) Korm. rendlet 1. számú melléklet szerinti mozgásszervi 
betegsége következtében tömegközlekedési eszközt önerőből nem képes igénybe venni, de 
életvitelszerűen nem ágyhoz kötött, és a kormányrendelet 2. vagy 3. számú melléklet szerint a járás, 
terhelhetőség, valamint tömegközlekedési jármű használata alapján közlekedőképességének 
minősítése során pontjainak száma 7 vagy annál több, és akinek családjában az egy főre jutó 
jövedelem a tárgyévet megelőző év havi átlagos nettó jövedelme a január 1-jén érvényes öregségi 

nyugdíj legkisebb összegének kettő és félszeresét nem haladja meg. 
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Közlekedési támogatás adható a súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési többletköltségeinek 

részleges támogatására. 

A közlekedési támogatás összege a meghatározott szorzószám és a közlekedési támogatás 

alapösszegének a szorzata. Az alapösszeg mértéke: 7000 forint évente. 

A szorzószámok mértéke: 

- ha a súlyos mozgáskorlátozott személy az öregségi nyugdíjkorhatárt nem töltötte be, és ha tanulói 

jogviszonyban vagy munkaviszonyban áll: 3,5, 

- ha nem, akkor: 1, 

- ha a súlyos mozgáskorlátozott személy az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte: 1, 

- ha a súlyos mozgáskorlátozott személy kiskorúak eltartásáról saját háztartásában gondoskodik, 

részére az eltartottak számától függetlenül a kiszámított közlekedési támogatás összegén felül még 

az alapösszeg 0,5-es szorzószámmal számított összegének megfelelő támogatás is jár. Ha egy 
háztartásban több súlyos mozgáskorlátozott személy is eltartónak minősül, akkor az eltartottak 
számától függetlenül valamennyien jogosultak a növelés összegére. 

Amennyiben a súlyos mozgáskorlátozottság ténye év közben következett be, arra az évre a 

közlekedési támogatás összegét időarányosan a kérelem benyújtását követő hó 1. napjától kell 
megállapítani. 

Nem jogosult közlekedési támogatásra az a személy, aki fogyatékossági támogatásban részesül. 

Szükséges dokumentumok: 

- a súlyos mozgáskorlátozottság tényét igazoló, előírt orvosi szakvélemény, 

- a jövedelemigazolások, amelyek tanúsítják, hogy a súlyos mozgáskorlátozott személy családjában az 

egy főre jutó jövedelme előírt összeget nem haladja meg (akinek a családjában az egy főre jutó, a 
tárgyévet megelőző év havi átlagos nettó jövedelme a tárgyév január 1. napján érvényes öregségi 
nyugdíj legkisebb összegének kettő és félszeresét nem haladja meg), 

- a közlekedési támogatás iránti kérelem esetén, ha a súlyos mozgáskorlátozott személy eltartottról 

gondoskodik, az eltartott születési anyakönyvi kivonata, 

- a súlyos mozgáskorlátozott személy nyilatkozata arról, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában 
fogyatékossági támogatásban nem részesül. 

 

Ápolási díj 

Kik igényelhetik: 

Ha valaki olyan személyt ápol aki rászorul a gondozásra. Egy illetve kétoldali dongalábas 

gyerkőc esetén ennek határa max 3-4éves kor(Függ attól mikor lesz önellátó).  
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Természetesen ha ne adj isten más problémája is van mellete akkor nyilván ez tovább tart, 

adott esetben mig fenall az adott betegség. 

Ügyintézési idő 21 nap. Ha ezen túl menően sem sikerült nekik döntést hozni, akkor azonnali 
10 ezer forintra jogosult az igénylő(feltéve ha kormányablakba vagy járási hivatalba adja be  
a kérelmet)  

 

Hol igényelhető: 

Kormányablakok, Járási hivatalok, Önkormányzatok( náluk csak adható juttatás nem 

kötelező, célszerűbb  a járási hivatalnál beadni)  

Fajtái: 

Alanyi  jogon járó ápolási -Ami azt jelenti hogy mikor már a dongalábas gyermek elérte a 3-4 

éves kort és már önállóan tudja magát ellátni de a betegsége ettől függetlenül még 
fennál(sinhordás még kell pl) l akkor  18 éves koráig az őt ápoló hozzátartozójának még jár az 
ápolási. De már  NEM kiemelt! 

Ennek összege: 29500 Ft( ebből még nyugdíj járulék kerül levonásra) illetve a  jogosult 

részére folyósított más rendszeres pénzellátás havi összegének a különbözete. 

Kiemelt ápolási- Itt sokkal bővebb a kör 

Csak dongalábas gyermek esetén:  18 év alatti gyermekét ápolja( kivéve ha már ovis vagy 

sulis) Orvostól tudom ezt a fajtát adhatják meg 3-4 éves korig 

 Nemcsak dongalábas, hanem más  betegségben szenvedő gyermek esetén: 3-4 éves kor 

után is kapható:   

 18. életévét nem töltötte be, állapota miatt magasabb összegű családi pótlékot 
folyósítanak, és aki ezt a határozatot kitöltötte  szakorvos!!!! vagy pedagógi 

szakszolgálat igazolása által háziorvos igazolja, hogy betegsége vagy fogyatékos 

állapota miatt tartós ápolást, gondozást igényel. 

 18. életévét betöltötte,de középsuliba illetve felsősuliba jár  illetve, állapota miatt 

magasabb összegű családi pótlékra jogosult addig a tanévig amig a 23 éves kort 
betölti  és ezzel együtt a magasabb családis papirt kitöltő szakorvos igazolja, hogy 
betegsége vagy fogyatékos állapota miatt tartós ápolást, gondozást igényel  

 18.éves kor után már fogyatákossági támogatás van, ha ezt valakinek nem itélik meg 

akkor lehet ápolásira igényt tartani.   

Kérelem alján 3 rublikának bekell lennie hozzá X-elve!!!!!!!!!!!!!!!!!! 



9 
 

Összege:  53100 Ft (ebből még nyugdíj járulék kerül levonásra)  illetve a más rendszeres 

pénzellátás havi különbözete. 

Emelt összegű ápolási- Súlyosan fogyatékos 18 év alatti tartósan gondozásra szoruló 

gyermeket  ápol és kiemelt ápolásira nem jogosult viszont az alább felsoroltakból 3-nak 

egyidejűleg megfelel:  

önállóan nem képes - étkezni, vagy - tisztálkodni, vagy - öltözködni, vagy - illemhelyet 

használni, vagy - lakáson belül – segédeszköz igénybevételével sem – közlekedni,  

 Itt ugyanaz érvényes mint a kiemelt ápolásinál az orvos által kitöltött formanyomtatványon 

a 3 rublikának bekell lennie X-elve!!!! 

Összege: 44250 Ft (ebből még nyugdíj járulék kerül levonásra) illetve illetve más rendszeres 
pénzellátás havi összegének a különbözete. 

Amik feltétlenül szükséges az ügyintézéshez: 

 Személyi okmányok(Ápolási dijat igénylő iratai illetve a gyerkőcé) 
 Ha van más rendszeres pénzellátásról határozat, illetve valamilyen dokumentum 

akkor annak a másolata vagy az eredetit viszed hogy lemásolják. 

 Kérelem ápolási díj megállapítására( A formanyomtatványt a lap alján találjátok meg)  

 Ha a gyermek valamilyen intézménybe (ovi vagy iskola stb) jár akkor arról igazolás. 

 Ápolási díjhoz igazolás- ugyanazon szakorvos által kitöltve aki a tartós betegségről 
szóló nyomtatványt is kitöltötte, nem csak dongalábas gyermek esetén pedagógiai 

szakszolgálat igazolása alapján háziorvos is kitöltheti. 

 Magasabb összegű családi pótlékos kitöltött formanyomtatvány( A 
formanyomtatványt a lap alján találjátok) 

Fontos!!!! 

Nem jogosult ápolásira aki : 

 Keresőtevékenységet folytat ami napi 4 óránál több 

 Valamilyen nappali tagozatos iskolába jár.( a hozzátartozó nem a gyermek)(esti 

tagozat nem kizáró ok)  

 Rendszeres pénzellátásban részesül és annak összege meghaladja az ápolási dij 

összegét  

Rendszeres pénzállátásnak minősul: (kiemeltem a legtöbbet előfordulókat) ( hozzáteszem 

fogalmam nincs mi a különbség a szociális járadék és a szociális segély között) 

 táppénz, terhességi gyermekágyi segély ,gyermekgondozási díj, öregségi nyugdíj, 

rokkantsági nyugdíj, rehabilitációs járadék, öregségi járadék, munkaképtelenségi járadék, 

özvegységi járadék,özvegyi nyugdíj. 
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Kivétel képeznek ez alól az alábbi jövedelmek:  

Ideiglenes özvegyi nyugdíj, árva gyermek/gyermekek ellátásáról gondoskodó személy, 

baleseti táppánz, baleseti rokkantsági nyugdíj, hozzátartózi baleseti nyugellátás, átmeneti 

járadék, rendszeres szociális járadék, gyes, gyermeknevelési támogatás, időskoruak 
járadéka  munkanélkülire jogosultak, rendszeres szociális segély.   

Azaz aki gyesen van azok kaphatják, akik gyeden ill más anyasági támogatást kap az nem 

jogosult ápolásira.  

Fontos!!!! 

Ha bármilyen nemű változás lép fel( új lakcim, névváltozás, új okmányok stb, munkahely ) 
minnél rövidebb időn belül jelezni kell, mert emiatt is megvonhatják az ápolásit.  

 

Parkolási igazolvány/Rokkantkártya 

A jogosultság azt a mozgásában korlátozott személyt, valamint a mozgásában korlátozott 
személyeket szállító jármű vezetőjét illeti meg, aki a mozgásában korlátozott személy 
parkolási igazolványáról szóló kormányrendelet szerint a parkolási igazolványt a járműben 
elhelyezte." 

Tehát nem csak mozgáskorlátozottak számára átalakított járművekről van szó, hanem akkor 
is érvényesek ezek a kitételek, ha a saját járművünkkel mozgássérültet szállítunk, akinek az 
igazolványa a járműben jól látható helyen elhelyezésére került. 
És bár a KRESZ csak az elhelyezést írja elő, a hivatkozott rendelet ennél pontosabban 
fogalmaz: 

"Használatkor az igazolványt a mozgásában korlátozott személyt szállító jármű szélvédője 
mögött úgy kell elhelyezni, hogy előlapja a hatályosság és a jogosultság ellenőrzése 
céljából látható legyen. Az igazolványt az ellenőrzésre jogosult személy felszólítására 
ellenőrzés céljából át kell adni." 

Nincs eljárási költség, az eljárás hivatalból indul. 
A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, valamint a 
kormányablak. 
A parkolási igazolvány visszavonására irányuló eljárásra a közigazgatási hatósági eljárásra 

vonatkozó általános, 21 napos ügyintézési határidő vonatkozik. 
 

A parkolási igazolvány a mozgáskorlátozott személyt vagy az őt szállító jármű vezetőjét 
jogosítja fel az alábbi kedvezmények igénybevételére: közlekedhet és várakozhat "Gyalogos 
övezetben" valamint "Gyalogos és kerékpáros övezetben, legfeljebb 20 km/óra sebességgel 
behajthat az alábbi jelzőtábláknál, ha úti célja a jelzőtáblával megjelölt úton van, vagy csak 
ezen az úton közelíthető meg: 
"Mindkét irányból behajtani tilos" 
"Gépjárművel, mezőgazdasági vontatóval és lassú járművel behajtani tilos" 
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"Motorkerékpárral behajtani tilos" 
"Járműszerelvénnyel behajtani tilos" 
"Segédmotoros kerékpárral behajtani tilos", parkolhat a kizárólag mozgáskorlátozott 
személyt szállító járművek részére fenntartott parkolóhelyen . Járdán akkor is megállhat, ha 
a megállást jelzőtábla vagy útburkolati jel nem engedi meg, várakozhat olyan helyen is, ahol 
a várakozást jelzőtábla tiltja, korlátozott várakozási övezetben és várakozási övezetben a 
várakozást ellenőrző órával (parkométerrel) vagy jegykiadó automatával ellátott 
várakozóhelyen várakozhat a várakozást ellenőrző óra, illetve jegykiadó automata 
működtetése nélkül is. A járművön el kell helyezni a kedvezmények igénybevételének 
engedélyére utaló jelzést.  
 
 

Gépjárműadó kedvezmény 

Mentes az adó alól a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő adóalany, 
valamint a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő személyt rendszeresen 
szállító, vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó adóalany egy darab - 100 kW 

teljesítményt meg nem haladó, nem a külön jogszabály szerinti személytaxi-szolgáltatásra és 

személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra használt - személygépkocsija után legfeljebb 

13.000 forint/adóév erejéig. Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és 

adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség 

kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár. 

Az adóztatási feladatokat a lakcím szerint illetékes települési, a fővárosban a kerületi 
önkormányzati adóhatóság látja el, tehát a gépjárműadó alóli mentességhez a bejelentést az 
önkormányzat adóügyekkel foglalkozó osztályán/irodáján kell megtenni. Csatolni kell a 

súlyos mozgáskorlátozottságról szóló orvosi igazolást is. 

Közgyógyellátási igazolvány 

A közgyógyellátási kérelmet a lakóhely szerint illetékes járási hivatalhoz kell 

benyújtani,azonban a kérelem benyújtása előtt fel kell keresni a háziorvost, hogy igazolja a 
havi rendszeres gyógyító ellátásokat. A havi rendszeres gyógyító ellátásokról a háziorvos által 

kiállított igazolást a betegnek kézjegyével (aláírás vagy szignó) el kell látnia, jelezve, hogy 

annak tartalmát ismeri.  

A kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani, és csatolni kell a közgyógyellátás iránti 

igény alapjául szolgáló tények igazolását, illetve, ha egyéni gyógyszerkeretet is igényelni 

kíván, akkor zárt borítékban a háziorvos által a havi rendszeres gyógyító ellátásokról kiállított 

igazolást is. 

Alanyi jogú közgyógyellátáson alapuló kérelem esetén, ha a kérelmező nyilatkozik arról, hogy 
egyéni gyógyszerkeret megállapítására nem tart igényt, kérelméhez nem kell csatolni a 

háziorvos igazolását. 
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 A közgyógyellátásra való jogosultságról a lakóhely szerint illetékes járási hivatal dönt. 

A közgyógyellátás jogosultsági feltételeinek fennállása esetén a járási hivatal határozatában 

megállapítja a közgyógyellátásra való jogosultságot, a jogosultság kezdő időpontját és a 
gyógyító ellátások elismerhető költsége figyelembe vételével a gyógyszerkeret összegét. 

 Igazolvány kiállítása  

Az igazolvány kiállítása érdekében a járási hivatal hivatalból intézkedik, ezért a 

közgyógyellátási igazolvány kiállítását külön nem kell kérelmezni.  

 

GYES  10 éves korig 

Ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, 10. életévének betöltéséig 

állapítják meg a gyermekgondozási segélyt. 

 

Akadálymentességi támogatás/lakás átépítési támogatás 

A mozgáskorlátozott személyek 300 ezer forint támogatást kaphatnak tíz évenként arra a 

célra, hogy lakásukon akadálymentesítési célú felújítási, átalakítási munkákat végeztessenek 

el. A támogatást a hitelintézetnél – jelenleg főként az OTP-nél és a Takarékszövetkezeteknél 

– lehet igényelni a munkák megkezdése előtt. 

Az állam a vissza nem térítendő akadálymentesítési támogatást a mozgáskorlátozott személy 
részére nyújtja. 

Mozgáskorlátozott személynek tekintendő 

1./ a mozgásszervi fogyatékos személy, vagy 

2./ súlyos mozgáskorlátozott személy. 

Súlyos mozgáskorlátozottnak tekintendő az a személy, aki 

a. mozgásszervi fogyatékosnak minősül (fogyatékossági támogatást kap) 

b. a 18. életévét nem töltötte be és a magasabb összegű családi pótlékra jogosult 
mozgásszervi fogyatékosságban szenved, 

c. a közlekedőképességében súlyosan akadályozott (ezt a közlekedőképesség és vagy 
egyéb orvosbizottsági papírokkal tudja alátámasztani) 

Mozgásszervi fogyatékosnak azt a személyt kell tekinteni, aki 
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a. állapota miatt a helyváltoztatáshoz meghatározott segédeszköz állandó és 

szükségszerű használatát igényli, vagy 

b. mozgásszervi okból állandó jelleggel ágyhoz kötött, ezért segédeszköz használatára 

állapota vagy állapotrosszabbodása miatt nem képes, vagy 

c. meghatározott mozgásszervi betegségben szenved és emiatt állapota segédeszközzel 

eredményesen nem befolyásolható. 

Mozgáskorlátozott lehet 

a. az építtető vagy a vásárló, illetve az építtetővel vagy a vásárlóval együtt költöző közeli 
hozzátartozó vagy élettárs, 

b. ha a lakás tulajdonosa, illetve a tulajdonossal közös háztartásban élő közeli 
hozzátartozó vagy élettárs, 

c. ha az önkormányzati lakásra határozatlan idejű bérleti jogviszonnyal rendelkező 
személy vagy vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó vagy élettárs. 

Közeli hozzátartozónak minősül a házastárs, az egyeneságbeli rokon (pl.: nagyszülő, szülő, 
gyerek, unoka stb.), az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a 

mostoha- és a nevelőszülő és a testvér. 

Amennyiben a támogatást igénylő a lakásnak, lakóépületnek nem tulajdonosa, az 

akadálymentesítési munkák elvégzéséhez a lakás, lakóépület tulajdonosának magánokiratba 

foglalt írásbeli hozzájárulása szükséges, amit a hitelintézet részére a támogatási kérelemmel 

egyidejűleg kell benyújtani. 

Mire használhatom fel a támogatást? 

A támogatás 

a. új lakás felépítéséhez, 

b. új lakás vásárlásához, 

c. lakásszövetkezet tulajdonában lévő, újonnan épített lakrész állandó használati 
jogának megszerzéséhez, 

d. az akadálymentesítés többletköltségeire vehető igénybe. 

A támogatás odaítélésénél figyelembe veszik, hogy mekkora lakásban lakik az igénylő? 

Igen, a támogatás akkor kérhető, ha „méltányolható lakásigényének kielégítésére szolgál.” 

Méltányolható a lakásigény, ha a lakás lakószobáinak a száma és a lakás építési (vásárlási) 

költsége megfelel az alábbi feltételeknek: 
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A lakásigény mértéke az igénylő és a vele együttköltöző számától függően a következő: 

a. egy-két személy esetében: legalább egy és legfeljebb három lakószoba 

b. három személy esetében: legalább másfél és legfeljebb három és fél lakószoba 

c. négy személy esetében: legalább kettő és legfeljebb négy lakószoba. 

Minden további személy esetében fél lakószobával nő a lakásigény mértéke. Három vagy 
több gyermeket nevelő család esetében minden további személynél a lakásigény 

mértékének alsó határa fél lakószobával, de legfeljebb három lakószobáig nő, felső határa 
egy lakószobával nő. Kettő fél lakószobát egy lakószobaként kell figyelembe venni. 

Méltányolható a lakásigény, ha a lakás telekárat nem tartalmazó építési költsége (vételi ára) 

az ugyanolyan szobaszámú lakásoknak a meghatározott építési átlagköltségét nem haladja 

meg. 

2./ Lakás építéséhez, vásárlásához, állandó használati jog megszerzéséhez a támogatás akkor 

igényelhető, ha az igénylőnek, házastársának, élettársának és gyermekének, valamint a vele 

együttköltöző családtagjainak 

– nincs lakástulajdona, 

– nincs állandó lakáshasználati joga, 

– nincs e jogok ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére irányuló kérelme folyamatban, 

– nincs önkormányzati tulajdonban lévő, illetőleg szolgálati jogviszonyhoz vagy munkakörhöz 
kötött lakásra bérleti jogviszonya. 

Kivétel, ha az igénylőnek, házastársának, élettársának, kiskorú gyermekének, valamint a vele 
együttköltöző családtagjának 

a. együttesen legfeljebb 50%-os tulajdoni hányada van egy olyan lakásban, amely 

tulajdonközösség megszüntetése vagy öröklés útján került a tulajdonukba, vagy 

b. a tulajdonában lévő lakása lebontását a települési önkormányzat jegyzője elrendelte 
vagy engedélyezte, vagy 

c. a lakás több mint két éve öröklés vagy ajándékozás jogcímén haszonélvezettel 

terhelten került a tulajdonába és a haszonélvező bent lakik. 

Lakásvásárlás esetén a támogatás akkor igényelhető, ha az eladó az igénylőnek nem közeli 
hozzátartozója és nem élettársa. 

Összege 

Az akadálymentesítési támogatás 300.000,- Ft maximum. 

A beruházás ennél többe is kerülhet, de az elszámolható összeg 300.000,- forint. 
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Mire használhatom fel a támogatást? 

Akadálymentesítési munka: 

a. lépcsőt helyettesítő feljáró, rámpa kialakítása, 

b. elektromosan távirányítható nyílászárók, nyitó berendezések, távnyitó szerkezetek 

beépítése, 

c. kaputelefon beszerelése, 

d. korlátok, kapaszkodók beépítése, felszerelése, 

e. ajtó kiszélesítése, küszöbök megszüntetése, padlóburkolat csúszásmentesítése, járda 

kialakítása, 

f. beépített bútorok áthelyezése, különleges elhelyezése, kialakítása, 

g. különleges fürdőszobai és konyhai berendezések elhelyezése, átalakítása, 
áthelyezése, kialakítása, csaptelepek, szerelvények, eszközök felszerelése, kialakítása 

a fogyatékosság jellege által indokolt módon és mértékben, 

h. higiéniai helyiségek kialakítása és átalakítása, méreteinek növelése, kádak, zuhanyzó 

tálcák kiegészítő berendezésekkel történő kiváltása, 

i. felvonó, lépcsőjáró emelőszerkezet létesítése, 

j. elektromos szerelvények, aljazok, kapcsolók áthelyezése, 

k. lakás komfortfokozatának növelése céljából gáz, illetve egyéb, szilárd tüzelőanyag 
mozgatását nem igénylő közmű bevezetése, illetve belső hálózatának kialakítása, 
központosított fűtés kialakítása vagy cseréje, beleértve a megújuló energiaforrások 
alkalmazását is. 

Az akadálymentesítési munka része a fenti munkákhoz közvetlenül kapcsolódó helyreállítási 

munkais, az akadálymentesítés közvetlen költségeinek legfeljebb 40%-áig. 

Kérhetem többször is a támogatást, illetve kérhetek támogatást ugyanarra a lakásra, amire 

egyszer már más valaki igényelt támogatást? 

Ugyanazon személyre tekintettel akadálymentesítési támogatás ismételten a korábbi 

akadálymentesítési támogatás igénybevételéről szóló szerződés megkötésétől számított 10 
év elteltével vehető igénybe. 

Ugyanazon lakásra vagy lakóépületre akadálymentesítési támogatás több alkalommal akkor 

igényelhető, ha a korábbi támogatásból elvégzett akadálymentesítés nem eredményezte 
más mozgáskorlátozott személy akadálymentes lakáshasználatát. 
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Hol és hogyan igényeljem? 

A támogatást igényelheti a mozgáskorlátozott személy vagy a vele egy háztartásban élő 
közeli hozzátartozó vagy az élettárs. 

Az akadálymentesítési támogatás iránti kérelmet (formanyomtatvány) a hitelintézethez 

kell benyújtani, aki a kérelmet el is bírálja. 

 Díjak 

Akadálymentesítési támogatás esetén a hitelintézet az igénylőtől a támogatásra való 

jogosultság elbírálásért az ingatlan-nyilvántartási tulajdoni lap hiteles másolatának díját 

kivéve egyéb díjat, illetve ellenszolgáltatást nem számíthat fel. 

Az eljárásért cserébe az állam a hitelintézetet a folyósított akadálymentesítési támogatás 

összege után 8% költségtérítésben részesíti. 

Csatolandó dokumentumok 

A kérelemhez a következőket kell mellékelni: 

1./ az akadálymentesítési munkák elvégzéséhez a lakás, lakóépület tulajdonosának 

magánokiratba foglalt írásbeli hozzájárulását, amennyiben a támogatást igénylő a lakásnak, 
lakóépületnek nem tulajdonosa, szükséges. 

2./ a mozgáskorlátozottságot igazoló iratokat, melyek a következők lehetnek: 

a. a fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági határozattal, vagy 

b. a fogyatékossági támogatás alapjául szolgáló hatályos szakhatósági állásfoglalás, 

szakvélemény másolatával, vagy 

c. a magasabb összegű családi pótlék igényléséhez szakorvos által kiállított 
meghatározott „tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermekről” szóló hatályos 

igazolás másolatával, vagy 

d. a közlekedőképesség minősítéséről kiadott, a közlekedőképességében súlyosan 
akadályozott személy állapotát igazoló hatályos szakvélemény másolatával 

e. a súlyos fogyatékosság minősítését tartalmazó szakvéleménnyel, szakhatósági 

állásfoglalással, határozattal arról, hogy az igénylő mozgásszervi fogyatékos vagy 
súlyos mozgáskorlátozott. 

Ha a súlyos mozgáskorlátozottság igazolása céljából szükséges iratok nem állnak 

rendelkezésre, a súlyos mozgáskorlátozottság előzetes vizsgálatát (azaz a közlekedőképesség 
minősítését) a fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatalánál lehet kezdeményezni. 

3./ az akadálymentesítési munkák műszaki leírását, 
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4./ az építés költségét tartalmazó költségvetést, 

5./ hozzájárulást arról, hogy a támogatás elbírálásához szükséges iratokat a hitelintézet a 

MEOSZ részére megküldheti, 

6./ a támogatást igénylő, annak házastársa, élettársa és az együttköltöző családtag(ok) 
nyilatkozatát, a lakástulajdonról, állandó lakáshasználati jogról, illetve e jogokhoz kapcsolódó 

ingatlan-nyilvántartási eljárásról, valamint önkormányzati tulajdonban lévő, illetőleg 
szolgálati jogviszonyhoz vagy munkakörhöz kötött lakásra bérleti jogviszonyról. 

 

Autóvásárlási támogatás/autóátépítési támogatás 

A 18 év feletti személyek közül a fogyatékossági támogatásra, vagy vakok személyei 

járadékára jogosult személyek, továbbá a  mozgáskorlátozottak esetében a fővárosi és 
megyei kormányhivatal minősítése alapján a közlekedőképességében súlyosan 

akadályozott személyek szerezhetnek támogatásra való jogosultságot. 

A 18 év alatti értelmi fogyatékos, autista, látási fogyatékos, valamint hallási fogyatékos 

gyermekek esetében a magasabb összegű családi pótlékban részesülők válhatnak 
jogosulttá a támogatásra. 

Vezetői engedéllyel nem rendelkezők szállítást végző személy bevonásával igényelhetik a 
támogatást. 

Szállítást végző személy lehet: 

 a szülő, házastárs, élettársi nyilvántartásba bejegyzett élettárs 

 a súlyos mozgáskorlátozott személlyel legalább egy éve közös háztartásban élő 
gyermek vagy testvér 

 súlyos mozgáskorlátozott személy személygépkocsival történő szállítását a 

közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény szerinti önkéntes jogviszonyban 
végző személy. 

A Szociális és Gyámhivatalok döntésüknél előnyben részesítik azon személyeket, akik 

 keresőtevékenységet folytat, 

 tanulói jogviszonyban áll, 

 14 éven aluli gyermeket egyedülállóként neveli, 

 honvédelmi kötelezettség teljesítése során, azzal összefüggésben vált súlyos 

mozgáskorlátozottá. 
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A fentiek körébe nem tartozó súlyos mozgáskorlátozott személy csak akkor részesíthető 
közlekedési kedvezményben, ha valamennyi, a fenti feltételeknek megfelelő kérelem alapján 
megállapították a jogosultságot, és ez a keretszámot nem merítette ki. 

A jogosultak körét a  súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési 

kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI.29.) számú Kormányrendelet 2. § a., és h., pontja 

szabályozza. 

Támogatás 

Új gépjármű vásárlásához1000.000 Ft 
Használt gépjármű vásárlásához  600.000 Ft 
A támogatás készpénzre nem váltható! 
A személygépkocsi szerzési támogatás igénybevételére a Duna Lízinggel megkötött 
kölcsönszerződés keretében van lehetőség. 
A használt gépkocsi vásárlásához önerőként minimum a gépjármű bruttó vételárának 
25%-a szükséges. A fennmaradó vételárrész megfizetéséhez a Duna Lízing Zrt. kedvező 
hitelkonstrukciója igényelhető. 
 

További információ: http://lehetosegauto.hu/ 

Mozgáskorlátozotti tagsági igazolvány 

Ha tag szeretne lenni, a következőket kell tennie: 

  Személyesen: 

Felkeresni Egyesületünk irodáját 

Cím: 1136. Budapest, Hegedűs Gyula utca 43. 

Ügyfél fogadási idő: 

H-Cs: 10-15:30 óra 

 Postai úton: 

Kérésére tagbelépési nyilatkozatot küldünk csekkel, majd a kitöltött nyomtatvány (egy 

igazolványképpel) és a tagdíj beérkezését követően, postán kiküldjük a tagsági könyvét. 

 Elektronikus úton: 

Tagbelépési Nyilatkozat – melyet letölthet honlapunkon, vagy külön kérés esetén e-mailben 

is kiküldjük, 

A tagdíjat utalni a következő számlaszámra lehet: 

OTP Bank számlaszám: 11713005 – 20082202-00000000 
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Szükséges hozzá: 

 1 db igazolványkép 

 Orvosi dokumentáció, mely tartalmazza a mozgáskorlátozottságot (ezt csak 

bemutatásra). 

  

Tagsági díj: 

2017. évi tagdíj: 2000 Ft/év 

– valamint egyszeri, 400 Ft/db – a tagsági könyv (ha még nincsen vagy betelt). 

 Mire jogosít? 

 Az MBE tagsági igazolványa is kedvezményes belépőt biztosít az Állatkertbe- a fogyatékos 

személyek szervezetei által kiadott arcképes tagsági igazolvánnyal lehet igénybe venni. 

Az Állatkert vállalta, hogy „a fogyatékos emberek szervezetei által kiadott, arcképes 

igazolvánnyal rendelkező személyek, illetve a velük érkező kísérők jelentős kedvezménnyel, a 
mindenkori csoportos belépőjegynél legalább 30 %-kal olcsóbb kedvezményes partneri 

belépőjegyet válthatnak. 

Kedvezményesen vehető igénybe Albertirsán található Pihenőházunk ami maximális 
kikapcsolódási lehetőséget biztosít mindenki számára akadálymentes szobáival illetve 
parkolási lehetőségével. 

Kedvezményes múzeum látogatásra jogosít továbbá igénybe vehető ingyenes jogsegély 
szolgálat is. 

Ifjúsági irodánk minden évben színes programokkal várja egyesületi tagjainkat. 

Elérhetőségek: 

Mozgássérültek Budapesti Egyesülete 

Cím: 1136. Budapest, Hegedűs Gyula utca 43. (bejárat a Csanády utca felől) 

Telefon: 329-5299; 349 – 8172 

E-mail: pestikozpont@mbeinfo.hu 

Honlap cím: www.mbeinfo.hu 

Facebook: https://www.facebook.com/mozgasserultekbudapestiegyesulete 

A csoportban már többen írták, hogy sok helyre lehet vele bemenni pl. más állatkertekbe is. 

https://www.facebook.com/mozgasserultekbudapestiegyesulete
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Rendszeres gyerekvédelmi kedvezmény 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak 

igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult 

a) a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, 

b) a természetbeni támogatásnak , 

c) a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek 

az igénybevételére. 

Ki jogosult az eljárásra? 

A gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, ha a gyermeket gondozó 

családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg 

a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 140%-át, 

aa) ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy 

ab) ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy 

ac) ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel a 20. § (3) vagy (4) bekezdésében foglalt 

feltételeknek (a nagykorúvá vált gyermek; - középfokú nappali oktatás munkarendje szerint 

tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy - felsőfokú oktatási 
intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be); 

b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át az a) pont alá nem tartozó esetben, 

feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja 
meg külön-külön vagy együttesen a gyermekvédelmi törvényben meghatározott értéket. 

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a gyermek 

családbafogadó gyámjául kirendelt hozzátartozó pénzbeli ellátásra jogosult, ha 

a) a gyermek tartására köteles, és 

b) nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti 
életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, megváltozott munkaképességű személyek 
ellátásaiban, időskorúak járadékában vagy olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű 
rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik. 
 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és az ahhoz kapcsolódó pénzbeli ellátás iránti 

kérelmet a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve a nagykorú kérelmező a lakcíme 
szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál vagy a kormányablaknál 

terjesztheti elő. 
 

A pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítását nevelési-oktatási intézmény, 

gyámhatóság, továbbá más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes 

személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet 

kezdeményezheti. 
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Milyen adatokat kell megadni? 

A gyermek és a gyermeket gondozó személy természetes személyazonosító adatai, lakcímük 

igazolására szolgáló irat bemutatása. 

A gyermeket gondozó család tagjainak jövedelmére és vagyoni helyzetére vonatkozó adatok 

(Kivéve a családi pótlék és a GYES igazolását, amennyiben azt nem munkáltatói kifizetőhely 
folyósítja, valamint a GYET és a fogyatékossági támogatás igazolását. Ezen adatok közlése is 

elegendő. ) 
Nagykorú jogosult esetén minden esetben kell a tanuló/hallgatói jogviszony igazolása. 

Amennyiben a gyermek valamelyik szülőnél vagy harmadik személynél elhelyezésre került, 
ennek igazolása. 

 

Amennyiben a családbafogadó gyámként kirendelt hozzátartozó tartási kötelezettségét a 

gyermek tekintetében bíróság megállapította, a bíróság döntése. 

A családbafogadó gyámként kirendelt hozzátartozó pénzbeli ellátásra való jogosultságának 

vizsgálatához a részére folyósított ellátás jogcímének igazolása. 

Milyen iratok szükségesek? 

a) a kérelem formanyomtatványt a megfelelő igazolásokkal együtt (nem kell csatolni a 
családi pótlék és a GYES igazolását, amennyiben azt nem munkáltatói kifizetőhely folyósítja, 
valamint a GYET és a fogyatékossági támogatás igazolását), 

b) a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése, valamint a gyámrendelés 

tárgyában hozott bírósági, illetve gyámhatósági döntést, továbbá a szülői felügyeleti jog 
gyakorlásáról szóló megállapodást rögzítő jegyzőkönyvet, 
c) az oktatási intézmény igazolását a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói 

vagy hallgatói jogviszonyról, 

d) amennyiben a családbafogadó gyám pénzbeli ellátást is igényel, igazolását arról, hogy 

nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti 
életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, megváltozott munkaképességű személyek 
ellátásaiban, időskorúak járadékában vagy olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű 
rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik, 
e) amennyiben a családbafogadó gyámként kirendelt hozzátartozó tartási kötelezettségét a 

gyermek tekintetében bíróság megállapította, a bíróság döntése 

Milyen költségei vannak az eljárásnak? 

A gyámhatósági eljárás költségeit az eljáró szerv viseli. 

Hol intézhetem el? 

települési (kerületi) önkormányzat jegyzője 

Ügyintézés határideje 
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21 nap 

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE A TERMÉSZETBENI TÁMOGATÁST kész étel, 
ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható ERZSÉBET-UTALVÁNY FORMÁJÁBAN 
NYÚJTJA  2017. ÉVBEN AZ ALÁBBI ÉRTÉKBEN: 

 alapösszegű természetbeni támogatás – 6000 Ft 
 emelt összegű természetbeni juttatás  –  6500 Ft (hátrányos vagy halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermek, fiatal felnőtt esetében – a fogalom meghatározást lásd  a 
„Megjegyzés” részben) 

  

A RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNYRE JOGOSULT GYERMEK UTÁN A GYERMEK 
CSALÁDBA FOGADÓ GYÁMJÁUL KIRENDELT HOZZÁTARTOZÓ PÉNZBELI ELLÁTÁSRA 
JOGOSULT, AZ ALÁBBI EGYÜTTES FELTÉTELEK TELJESÜLÉSE ESETÉN:   

a) a gyermek tartására köteles, és 

 b) nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti 
életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, megváltozott munkaképességű személyek 
ellátásaiban, időskorúak járadékában vagy olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű 
rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik. 

AZ ELLÁTÁS HAVI ÖSSZEGE GYERMEKENKÉNT az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének (2017-ben 28.500 Ft) 22 %-a, 6.270 Ft. 

 A GYÁM ÉVENTE KÉT ALKALOMMAL  (augusztus és november hónapban ) PÓTLÉKRA 
JOGOSULT, MELYNEK ÖSSZEGE GYERMEKENKÉNT 8400 Ft. 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

Abban az esetben, ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal 

küzd vagy létfenntartását veszélyeztető élethelyzetbe kerül. A megállapítás részletes 

szabályait az önkormányzat saját rendeletében határozza meg. 

Fenti támogatásra azon rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 

gyámja jogosult, aki a gyermek tartására köteles és nyugellátásban, baleseti nyugellátásban, 

nyugdíjszerű rendszeres szociális pénzellátásban vagy időskorúak járadékában részesül. 

A támogatást határozatlan időre állapítják meg, évente felülvizsgálatra kerül. A támogatás 

összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22 %-a. 

Amennyiben a kérelmet tárgyhónap 15. napjáig nyújtották be, a támogatás teljes összege, 

tárgyhónap 15-ét követőbenyújtás esetén a támogatás 50%-a fizetendő ki. Ugyanez a szabály 

áll fenn a megszüntetés esetében is. 

Rendkívüli települési támogatás (régebben lakásfenntartási támogatás) 
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A települési támogatásról minden önkormányzat saját maga alkot rendelet, ezért eltérések 
lehetnek, mindenképpen az illetékes önkormányzatnál kell érdeklődni. Rendszeres települési 
támogatást kaphatunk: 

- a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadásokhoz 

- a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását, gondozását végző 
személy részére 

- a gyógyszerkiadásokhoz 

- a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékra. 

Rendkívüli települési támogatást elsősorban azok kaphatnak, akik önmaguk, illetve családjuk 
létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy az alkalmanként jelentkező 
többletkiadások - így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a 
válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a 
gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való 
kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó 
kiadások – vagy a gyermek hátrányos helyzete - miatt anyagi segítségre szorulnak. 
 
Igénylése az önkormányzat helyi rendeletében meghatározott módon, települési támogatás 
(lakásfenntartási támogatás) címen történik. A lakásfenntartási támogatás a szociálisan 
rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló 
helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. 
A kérelem benyújtása formanyomtatványon, személyesen vagy levélben történik. 

 

Autópálya matrica kedvezmény meghatározott felépítményűekre 

A korábbi gyakorlatnak megfelelő utólagos kompenzációval ellentétben a 2016. január 1-től 
előzetes bejelentést követően (!) a nagycsaládosok és mozgáskorlátozottak 
kedvezményesen, már az e-matrica megváltása során jogosultak a D2 kategóriába tartozó 

gépjárműre D1 kategóriában e-matricát váltani. 

A kedvezményes e-matrica vásárlás 

1. Feltétele, hogy a D2 díjkategóriába tartozó gépjármű üzembentartója legalább 4 
gyermek után családi pótlékban részesülő személy, ill. a mozgáskorlátozott parkolási 

igazolvánnyal rendelkező személy, vagy annak hozzátartozója (egy háztartásban élő) 
legyen. 

2. Az üzembentartó a jogosultságát megalapozó adatokat tartalmazó bejelentését 

előzetesen a közlekedési igazgatási hatóság mentességi nyilvántartásába kell 

megtennie. 

Fontos, hogy a bejelentésről az üzembentartónak kell gondoskodnia, és a kedvezményes (D2 
helyett D1 díjkategóriájú) e-matricát csak ezt követően jogosult megváltani. 
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További tudnivalók 

1. A nagycsaládosok számára a kedvezmény igénybevételének jogosultsága a 

nyilvántartásba vételt követő év január 31. napjáig érvényes, az e-matricák a 

díjrendeletben meghatározott érvényességi idővel (heti-10 napos, havi, 

éves) használhatók fel. Vagyis a kedvezményes e-matrica vásárláshoz szükséges 

bejelentést évente meg kell újítani. A mozgáskorlátozott igazolvánnyal rendelkezők 
esetében nincs szükség a bejelentés megújítására. 

2. A jogosultság a parkolási igazolvány visszavonásával és a jogosultság nyilvántartásból 

történő törlésével megszűnik. 

3. A kedvezményt egy üzemben tartó egy időben csak egyetlen forgalmi rendszámra 
érvényesítheti. 

4. A jogosult személyek a jövőben a közlekedési igazgatási hatóságnál tett bejelentés 
alapján, a nyilvántartásba vételt követően válnak jogosulttá a díjkedvezmény 

matricavásárlás előtti igénybevételére. 

5. A 2015-ben a nagycsaládosok és mozgáskorlátozottak számára kedvezményes e-

matrica vásárlási lehetőséget biztosító utólagos kompenzációval megváltott megyei 
és országos éves jogosultságok 2016. január 31-ig érvényesek. Ezért akinek van 2015-

re érvényes megyei vagy országos éves e-matricája, lehetősége van január végéig 
megváltani az új, 2016-os jogosultságot, beleértve az előzetes bejelentési 
kötelezettséget is 

6. Amennyiben a kedvezményre jogosult D2 gépjármű utánfutót vontat, az “U” 

kategóriába tartozó vontatmányra a jogosultságot külön meg kell váltani. 

7. Amennyiben az kedvezményt igénybe venni szándékozó autós nem tesz eleget 

előzetes bejelentési kötelezettségének, de a D2 kategóriába sorolt járművére D1 
kategóriában megvásárolt e-matricával közlekedik a díjköteles úthálózaton, majd 

később kezdeményezi a kedvezményre jogosultkénti nyilvántartásba vételét, úgy a 
nyilvántartásba vételt megelőző díjköteles úthálózaton való közlekedése a 
kedvezményes D1 díjkategóriában jogosulatlan úthasználatnak minősül, és 
pótdíjfizetési felszólítást vonhat maga után. 

 

Babakötvényre plusz juttatások 

A támogatásra jogosító babakötvény összege a 2016-ban érvényben lévő szabályok alapján 
gyermekenként a következőkből áll össze:  
 

1) az alap támogatás (csak a születést követően, egyszeri alkalommal jár) a 2006-ban 
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született gyermekeknek 40.000 Ft, az azt követő években született gyermekeknek pedig 
42.500 Ft. A 2017-ben, illetve az azt követően megszülető gyermekek után járó alap 
támogatás összegét az éves költségvetési törvények határozzák majd meg évről évre.  
 

2) gyermekvédelmi kedvezmény alapján járó támogatás alacsonyabb családi jövedelem vagy 

átmeneti vagy tartós nevelésben lévő gyermek esetén a gyermek 7 és 14 éves korában a 
2006-ban született gyermekek esetében egyszeri 42.000 Ft, az azt követő években született 
gyermekek esetében pedig egyszeri 44.600 Ft, vagyis összesen 82.000 vagy 89.200 Ft, az alap 

támogatással 122.000 vagy 131.700 Ft. A 2017-ben, illetve azt követően megszülető 
gyermekek után járó gyermekvédelmi kedvezmény összegét az éves költségvetési törvények 

határozzák majd meg évről évre. 
 

 

 A gyermekvédelmi kedvezményben alacsonyabb jövedelem miatt részesülő 
gyermekeknél (magyarázat az előző, 2)-es pontban) a befizetések utáni állami 

támogatás a Start-számlára történt saját befizetések után minden évben a befizetett 

összeg 20%-a, de legfeljebb évi 12.000 Ft. 

 A gyermekvédelmi kedvezményben átmeneti vagy tartós nevelés miatt részesülő 
gyermek befizetés nélkül is évi 12.000 Ft állami támogatást kap, hiszen ő egyáltalán 
nem számíthat szülei támogatására. Ez a támogatás csak a nevelés időszakára, tehát 
esetleg időarányosan jár. 

  

2007 után született gyermekek esetében: 

A BABAKÖTVÉNY 

ÁLLAMI 

TÁMOGATÁSAI AZ 

EGYES 

JOGCÍMEKEN 

Alapesetben Gyermekvédelmi 

kedvezmény alapján 

(alacsony jövedelem 

esetén) (magyarázat 

feljebb, a 2)-es 

pontban) 

Gyermekvédelmi kedvezményalapján 

(átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, 

vagy gyermeknevelő intézetben nevelt 
gyermeknél) 

Alap támogatás 

születés után 

egyszer 

42.500 Ft 

(egyszeri) 
42.500 Ft (egyszeri) 42.500 Ft (egyszeri) 

gyermekvédelmi 

kedvezmény 

kétszer, a gyermek 

7 és 14 éves 

nincs 
44.600 – 44.600 Ft, 

összesen 89.200 Ft 
44.600 – 44.600 Ft, összesen 89.200 Ft 
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korában 

Magánszemélyek 

befizetései utáni 

támogatás évente 

(összesen 18-szor) 

minimum: 0, 

maximum: 18 

év x 6.000 Ft = 

108.000 Ft 

minimum: 0, 

maximum: 18 év x 

12.000 Ft = 216.000 

Ft 

18 év x 12.000 Ft = 216.000 Ft (befizetés 

nélkül is, alanyi jogon jár!) 

ÖSSZES ÁLLAMI 

TÁMOGATÁS a 18 

év alatt 

42.500 Ft 

minimum, 

150.500 Ft 

maximum 

131.700 Ft 

minimum, 347.700 

Ft maximum 

347.700 Ft fix 

 

2006-ban született gyermekek esetében: 

A BABAKÖTVÉNY 

ÁLLAMI 

TÁMOGATÁSAI AZ 

EGYES JOGCÍMEKEN 

Alapesetben Gyermekvédelmi 

kedvezmény alapján 

(alacsony jövedelem 

esetén) (magyarázat 

feljebb, a 2)-es pontban) 

Gyermekvédelmi 

kedvezmény alapján 

(átmeneti vagy tartós 

nevelésbe vett, vagy 

gyermeknevelő intézetben 
nevelt gyermeknél) 

Alap támogatás 

születés után egyszer 

40.000 Ft 

(egyszeri) 
40.000 Ft (egyszeri) 40.000 Ft (egyszeri) 

gyermekvédelmi 

kedvezmény kétszer, a 

gyermek 7 és 14 éves 

korában 

nincs 
42.000 – 42.000 Ft, 

összesen 84.000 Ft 

42.000 – 42.000 Ft, összesen 

84.000 Ft 

Magánszemélyek 

befizetései utáni 

támogatás évente 

(összesen 18-szor) 

minimum: 0, 

maximum: 18 év 

x 6.000 Ft = 

108.000 Ft 

minimum: 0, maximum: 18 

év x 12.000 Ft = 216.000 Ft 

18 év x 12.000 Ft = 216.000 

Ft (befizetés nélkül is, alanyi 

jogon jár!) 

ÖSSZES ÁLLAMI 

TÁMOGATÁS a 18 év 

alatt 

40.000 Ft 

minimum, 

148.000 Ft 

maximum 

124.000 Ft minimum, 

340.000 Ft maximum 
340.000 Ft fix 

 

Fogyatékossági támogatás 
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A fogyatékossági támogatás célja, hogy - a súlyosan fogyatékos személy jövedelmétől 
függetlenül - anyagi segítséggel járuljon hozzá a súlyosan fogyatékos állapotból eredő 

társadalmi hátrányok mérsékléséhez. 

Ki jogosult fogyatékossági támogatásra? 

Az a 18. életévét betöltött súlyosan fogyatékos személy jogosult, aki az ellátás igénylésének 

időpontjában Magyarországon élő magyar állampolgár, letelepedett, valamint bevándorolt 

jogállású, illetve hontalanként elismert. 

Ki minősül súlyosan fogyatékos személynek? 

a) az a látási fogyatékos, akinek segédeszközzel vagy műtéti úton nem korrigálható módon 

látóképessége teljesen hiányzik vagy aliglátóként minimális látásmaradvánnyal rendelkezik 

és ezért kizárólag tapintó-halló életmód folytatására képes, 

b) az a hallási fogyatékos, akinek a hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás 

útján történő megértésére segédeszközzel sem képes, feltéve, hogy 

ba) halláskárosodása 25. életévének betöltését megelőzően következett be, vagy 

bb) halláskárosodása mellett a hangzó beszéd érthető ejtése elmarad, 

c) az az értelmi fogyatékos, akinek értelmi akadályozottsága genetikai, illetőleg magzati 

károsodás vagy szülési trauma következtében, továbbá tizennegyedik életévét megelőzően 

bekövetkező súlyos betegség miatt középsúlyos vagy annál nagyobb mértékű, 

d) az, aki autista, állapota a személyiség egészét érintő fejlődés átható zavara miatt, az 

autonómia-tesztek alapján súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető, 

e) az a mozgásszervi fogyatékos, akinek a mozgásrendszer károsodása, illetőleg 

funkciózavara miatt helyváltoztatása a külön jogszabályban meghatározott segédeszköz 

(végtag-protézis, ortézis, egy karral működtetett járóeszköz, kerekesszék) állandó és 

szükségszerű használatát írták elő, vagy a külön jogszabály szerinti mozgásszervi betegsége 

miatt állapota segédeszközzel eredményesen nem befolyásolható, 

f) állapota kromoszóma-rendellenesség miatt súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető 

(Williams szindróma) 

és ez a fogyatékos állapot tartós vagy végleges, továbbá a fogyatékos személy önálló 

életvitelre nem képes, vagy mások állandó segítségére szorul. 

A súlyosan fogyatékos állapot megállapítását az orvosszakértői szerv végzi. 

Nem jogosult fogyatékossági támogatásra az a súlyosan fogyatékos személy, aki 

a) vakok személyi járadékában, vagy 

b) magasabb összegű családi pótlékban részesül, vagy 
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c) aki után magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak 

Amennyiben ezekről az ellátásokról lemond, a fogyatékossági támogatás megállapítható 

részére. 

Milyen mértékű a fogyatékossági támogatás? 

A támogatás havi összege 2017. január 1-jétől 

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

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

fogyatékossági támogatás havonta, ha a súlyosan fogyatékos személynek nem hallási, hanem 

más fogyatékossága van és önkiszolgálási képessége nem hiányzik; 

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

van és önkiszolgálási képessége hiányzik, vagy halmozottan fogyatékos.. 

A fogyatékossági támogatás összege évenként a nyugellátások évenkénti rendszeres 

emelésére vonatkozó szabályai szerint, azzal megegyező mértékben emelésre kerül. 

Hol és hogyan lehet igényelni a fogyatékossági támogatás? 

A fogyatékossági támogatás iránti igényt "Kérelem fogyatékossági támogatás 

megállapítására" című nyomtatványon lehet előterjeszteni az igénylő lakóhelye, 

tartózkodási helye szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatalnál. 

Az igénybejelentéshez mellékelni kell az igénylő háziorvosa - bentlakásos szociális 

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

száma: A. 3510-90), valamint a fogyatékosságot igazoló orvosi dokumentációt (pl. kórházi 

zárójelentés, ambuláns lap), eredetiben vagy másolatban. 

Amennyiben a kérelmező személyesen eljárva nyújtja be kérelmét, úgy természetes 

személyazonosító adatait érvényes személyazonosító igazolvány vagy a személyazonosság 

igazolására alkalmas más hatósági igazolvány bemutatásával igazolnia kell. Postai úton 

történő benyújtás esetén ezen okmányok mindkét oldaláról készült másolatát kell beküldeni 

a kérelem mellékleteként. 

  
A megyeszékhely szerinti járási hivatal a benyújtott háziorvos által kiállított beutalót és 

orvosi dokumentációt megküldi a megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Ellátási és Szakértői 
Osztálya felé (RESZO), amely megvizsgálja, hogy az igénylő súlyosan fogyatékosnak minősül-
e. Amennyiben a rendelkezésre álló orvosi dokumentáció nem alkalmas a minősítés 

elvégzésére, az RESZO a támogatást igénylőt a fogyatékosság jellegének megfelelő 

szakvizsgálatra utalja be, illetőleg felhívhatja a bizottság előtti személyes megjelenésre is 

vizsgálat céljából. 

https://cst.onyf.hu/attachments/article/96/Fot%20k%C3%A9relem.pdf
https://cst.onyf.hu/attachments/article/96/Fot%20k%C3%A9relem.pdf
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Mikortól jár a támogatás? 

Amennyiben a szakértői bizottság szakvéleménye szerint az igénylő súlyosan fogyatékosnak 

minősül, a fogyatékossági támogatás az igénylőt az igénybejelentés hónapjának első napjától 

illeti meg. 

Kizárólag budapesti lakosok által igényelhető támogatások 

2012-es rendeletet találtam csak, aktuálisat nem!!! A támogatások elvileg léteznek még, a 

meghatározott összegek, viszont nyilván nem aktuálisak. 

Víz-, csatorna- és szemétszállítási díjkompenzáció 

Jogosult az a lakossági fogyasztó, illetve díjfizető természetes személy, aki a Fővárosi 
Vízművek Zrt., FCSM Zrt., FKF Zrt. szolgáltatásai után közvetlenül vagy közvetetten 
díjfizetésre kötelezett és  

a) megfizeti az adott számla díjkompenzációval csökkentett összegét és  

b) családjában van olyan személy, akinek az illetékes kerületi önkormányzat, vagy más 

illetékes szerv a kompenzáció iránti igénylése benyújtásának időpontjáig  

- időskorúak járadékát, vagy  

- rendszeres szociális segélyt, vagy  

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, vagy  

- rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, vagy  

- a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 
törvény, illetve a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény alapján munkanélküli személyeknek járó egyéb rendszeres pénzbeli ellátást 

állapított meg, vagy aki  

- közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezik, vagy  

- igazoltan közhasznú, közcélú munkát végez, vagy  

c) - családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 65 000 Ft/fő 
összeget,  

- gyermekét (aki után családi pótlékot kap) egyedül nevelő vagy egyedül élő és havi nettó 
jövedelme nem haladja meg a 70 000 Ft/fő összeget.  

A díjkompenzáció számlajóváírás formájában valósul meg. A díjkompenzáció havi összege: 

vízszolgáltatás esetében: 350 Ft csatornaszolgáltatás esetében: 350 Ft szemétszállítási 
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szolgáltatás esetében: 300 Ft A víz, csatorna, szemétszállítási díjkompenzáció összege: 

12.000 Ft/háztartás/év. A díjkompenzáció az igénylés benyújtását követő hónaptól, de 
legkorábban 2012. márciustól - 2013. február hónapokra jár 

Távhő-szolgáltatási díjkompenzáció 

Jogosult az a lakossági fogyasztó, díjfizető természetes személy,  

- aki a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. távhőszolgáltatása után közvetlenül, vagy közvetetten 
díjfizetésre kötelezett és  

- megfizeti az adott számla díjkompenzációval csökkentett összegét és 

 - családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 65.000 Ft/fő 
összeget, vagy 

 - gyermekét (aki után családi pótlékot kap) egyedül nevelő, vagy egyedül élő és havi nettó 
jövedelme nem haladja meg a 70.000 Ft/fő összeget.  

A díjkompenzáció számlajóváírással valósul meg, havi összege családonként: május és 

december hónapokban 1.500 Ft június-november hónapokban 500 Ft január-április 

hónapokban 3.000 Ft A távhő-szolgáltatási díjkompenzáció összege 18.000/háztartás/év 

A rendeletben nincs benne, viszont egy másik leírásban ezekkel a feltételekkel találtam 

meg: 

Jogosultak: 

 a nyugellátásban részesülők,  
 rokkantak,  

 fogyatékkal élők és  
 nagycsaládosok  

Feltétele, hogy az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 200 százalékát, egyszemélyes háztartás esetén pedig a 300 

százalékát. 

Téli fővárosi kiegészítő lakásrezsi támogatás 

Külön kérelem benyújtása nélkül jogosult az a fogyasztó, aki a távhőszolgáltatási, vagy a víz-, 

csatorna- és szemétszállítási díjkompenzációt igénybe vette. Az egyszeri támogatás összege 

távhőszolgáltatás esetén jelenleg 12 000 forint, egyéb fűtésnél 10 000 forint, de év elejétől 
16 ezer forintra emelkedik. A támogatás folyósítására számlajóváírás formájában kerül sor. 
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