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Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos
személy
- az a tizennyolc évesnél fiatalabb gyermek, aki

az 5/2003. (II.19.) ESZCSM rendeletben
meghatározott betegsége, illetve
fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott
felügyeletre, gondozásra szorul.
-az a tizennyolc évesnél idősebb személy, aki

tizennyolcadik életévének a betöltése előtt
munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette,
illetve legalább 50%-os mértékű
egészségkárosodást szenvedett, és ez az állapot
egy éve tart, vagy előreláthatólag legalább egy
évig fennáll.

Hol kell benyújtani a magasabb összegű
családi pótlék megállapítása iránti igényt?
- Az igénylő lakóhelye vagy tartózkodási

helye szerint illetékes Kincstárnál.
A kérelemhez csatolni kell az „Igazolás tartósan
beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos gyermekről”
elnevezésű nyomtatványt, melyet a
gyermekklinika, gyermekkórház, kórházi
gyermekosztály, szakambulancia, szakrendelő
vagy szakgondozó intézmény szakorvosa ad ki.
Amennyiben a szakvélemény szerint a gyermek
nem jogosult a magasabb összegű ellátásra, a
szülő az igazolás kiállítását követő 15 napon
belül kérheti annak felülvizsgálatát a gyermek
állandó lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási
helye szerint illetékes megyei gyermekgyógyász
szakfőorvostól.
A megyei gyermekgyógyász szakfőorvos a
felülvizsgálati eljárás során új igazolást állít ki.

A tizennyolcadik életévét betöltött személy hol
igényelheti a magasabb összegű családi pótlék
megállapítását?
A lakóhelye szerint illetékes Magyar
Államkincstár Igazgatóságánál.

A nagykorú személynek orvosi igazolást kell-e
benyújtani az igénybejelentéskor?
Nem. Esetében a Kincstár hivatalból – illetőleg
az igénylő kérelmére – szakvéleményt kér az
Orvosszakértői Intézetétől, arra vonatkozóan,
hogy az igénylő a munkaképességét legalább
67%-ban elvesztette-e, illetve legalább 50%-os
mértékű egészségkárosodást szenvedett-e.  Az
orvosi bizottság szakvéleménye alapján fogják az
igényt elbírálni.

Meddig folyósítható a magasabb összegű
családi pótlék?
A tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos
gyermek után járó magasabb összegű családi
pótlék annak a hónapnak a végéig folyósítható,
ameddig a betegség, súlyos fogyatékosság
fennállását igazolták.

Változik-e a családi pótlék összege, ha javul a
gyermek állapota?
Ha állapotjavulás miatt a magasabb összegű
családi pótlék már nem jár, a jogosultság
megszűnését követő hónaptól a családi pótlékot
új összeggel (pl. egy gyermek esetén 12.200,- Ft)
folyósítják, feltéve, ha a szülő egyébként jogosult
a családi pótlékra.

Milyen összegű a magasabb összegű családi
pótlék?
Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos
gyermeket nevelő család esetén 23 .300,- Ft,.



Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos
gyermeket nevelő egyedülálló esetén 25.900,- Ft,
A 18. életévét betöltött tartósan beteg vagy
súlyosan fogyatékos személy esetén 20.300,- Ft.

A 18. életévét betöltött személy a magasabb
összegű családi pótlék folyósítása alatt
rendelkezhet-e rendszeres jövedelemmel?
Annak a személynek, akinek rendszeres
jövedelme (legalább három egymást követő
hónapban keletkezett jövedelem, mely
meghaladja a minimálbér összegét) van, a részére
megállapított családi pótlék folyósítását a
negyedik hónaptól mindaddig szüneteltetni kell,
amíg rendszeres jövedelemmel rendelkezik.

A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos
gyermekre tekintettel megállapítható egyéb
ellátások 
- közgyógyellátás
- ingyenes tankönyvellátás
- gyermekétkeztetés esetén 50%-os mértékű

térítési díj-kedvezmény
- gyermekgondozási segély 10 éves korig 
- ápolási díj, ha önmaga ellátására képtelen, s

állandó felügyeletre, gondozásra szorul
- utazási kedvezmény, utazási költségtérítés

UTAZÁSI KEDVEZMÉNY

Utazási kedvezmény igénybevételére jogosult
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, valamint a vele együtt utazó
személy a Magyar Államkincstár által kiállított
hatósági bizonyítvány alapján. 

Vasúti személyszállítás, HÉV, vagy helyközi
autóbusz igénybevétele estén a jegy- és
bérletkedvezmény mértéke 90%-90%. A kísérőt
a 90%-os mértékű bérletkedvezmény nem illeti
meg.
Helyi közúti és kötöttpályás közlekedés esetén a
bérletkedvezmény mértéke 100%, mely a kísérőt
is megilleti.
A magasabb összegű családi pótlék
megállapítása esetén a Magyar Államkincstár
igazgatósága a közforgalmú személyszállítási
utazási kedvezmény igénybevétele céljából a
magasabb összegű családi pótlékot megállapító
határozattal egyidejűleg hatósági bizonyítványt
ad ki.

Utazási költségtérítés
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló
törvény szerint a fogyatékos gyermek korai
fejlesztését és gondozását, fejlesztő felkészítését
nyújtó intézmény igénybevételével kapcsolatban
felmerült utazási költségekhez támogatás jár.
Az utazási költségtérítés mértéke megegyezik az
adott távon menetrend szerint közlekedő
közforgalmú közlekedési eszközök
igénybevételére megszabott - a helyközi
járatokon érvényes, a biztosított által igénybe
vehető, a fentiekben ismertetett, a
személyszállítási utazási kedvezményekről szóló
jogszabályban meghatározott kedvezmény
összegével csökkentett legolcsóbb díjtételű
menetjegy árával. A hely-és pótjegyek árához
nem jár utazási költségtérítés.

Azt a biztosítottat, aki a beutalásra jogosult orvos
döntése alapján betegsége, egészségi állapota
miatt tömegközlekedési eszközön utazni nem
tud, - melynek tényét és indokát a beutalásra
jogosult orvos az utazási utalványon feltünteti -
utazási költségtérítésként kilométerenként 10,5
forint illeti meg. Ugyanilyen mértékű
kedvezmény illeti meg egy kísérőjét is a
kísérettel kapcsolatban felmerült utazási
költségei (oda-és visszaút) megtérítésére.
2007. július 1-től a költségtérítés mértéke
kilométerenként 21,- Ft. Ettől az időponttól
azonban a kísérőt nem illeti meg a
költségtérítés.

Az útvonal hosszának meghatározásánál az adott
viszonylatban legrövidebb távon közlekedő
tömegközlekedési eszköz útvonalát kell
figyelembe venni.- illeti meg. A magasabb
összegű családi pótlékban részesülő gyermek
esetén a támogatás mértéke, a fentiekben
meghatározott kedvezmény és a menetjegy
árának különbözete.
Az utazási utalvány kiállítására a Szakértői és
Rehabilitációs Bizottság vezetője jogosult. Az
említett szolgáltatások igénybevételét a
szolgáltatást nyújtó intézmény vezetője az erre a
célra rendszeresített nyomtatványon igazolja.
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