Magyar Államkincstár
Kérelem fogyatékossági támogatás megállapítására
A nyomtatványt egy példányban, nyomtatott betűkkel kell kitölteni, a kérdésre a megfelelő adatok beírásával, vagy a megfelelő válaszok bejelölésével kell
válaszolni!
A dőlt betűs szöveg a nyomtatvány kitöltését segítő tájékoztató.

I.

Kérelem tárgya
(A megfelelő pontot kérjük bekarikázni!)

Alulírott kérem
a) a fogyatékossági támogatás megállapítását az orvosi beutalóban megjelölt fogyatékosságomra tekintettel,
vagy

b) állapotrosszabbodásom miatt a támogatás megállapítását az alábbiakban közölt adatok, a mellékletként csatolt orvosi beutaló,
valamint az állapotrosszabbodásomat igazoló orvosi dokumentáció alapján, tekintettel arra, hogy a kérelem benyújtását
megelőző egy éven belül fogyatékossági támogatás iránti kérelmet már benyújtottam, de az elutasításra került,

(Ezen kérelme alapján a bizonyítási eljárást az Igazgatóság csak akkor folytatja le, ha a háziorvos igazolja, hogy elutasítás óta az állapota
rosszabbodott, egyébként – a jogszabályváltozás esetét kivéve - a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.)

vagy
c)

a fogyatékossági támogatás mértékének módosítását 80 %-ra.

(Fogyatékossági támogatás iránti kérelem legkorábban abban a hónapban nyújtható be, amelyben a kérelmező a 18. életévét betölti.

II.

Kérelmezőre vonatkozó és a folyósításhoz szükséges adatok

1. Kérelmező neve:
2. Születéskori neve:
3. Születési helye:

Születési ideje:

-

-

4. Anyja születési neve:
5. Kérelmező TAJ száma:

-

-

6. Állampolgársága:
II.6.ponthoz:
A kérelmező állampolgárságát kell beírni. Amennyiben a kérelmező nem magyar állampolgár, de Magyarországon él és bevándorlási,
letelepedési engedéllyel, vagy 3 hónapot meghaladó tartózkodásra jogosító érvényes irattal rendelkező, illetve menekült vagy hontalan,
akkor ezt a jogcímet kell az állampolgárság mellé beírnia, és másolatban az iratot csatolnia.
Amennyiben a kérelmező személyesen eljárva nyújtja be kérelmét, úgy a személyi igazolványát köteles bemutatni az eljáró ügyintézőnek.
Postai úton történő benyújtás esetén a személyi igazolvány mindét oldaláról készült másolatot kell beküldeni a kérelem mellékleteként.
7. Lakóhelye:
Tartózkodási helye:
II.7.ponthoz:
Amennyiben a kérelmező személyesen eljárva nyújtja be kérelmét, úgy a lakcímkártyáját köteles bemutatni az eljáró ügyintézőnek. Postai
úton történő benyújtás esetén a lakcímkártya mindét oldaláról készült másolatot kell beküldeni a kérelem mellékleteként.
8. Elérhetősége:

Telefon:

E-mail:

II. 8. ponthoz:
Nem kötelező megadni a telefonszámot, illetve az e-mail elérhetőséget, de megadása gyorsíthatja az ügyintézést.

9. Amennyiben a kérelmező – ítélet vagy határozat alapján - gondnokság alatt áll,
Gondnok neve:
Gondnok címe:
II.9. ponthoz:
A kérelmező akkor áll gondnokság alatt, ha Őt a bíróság cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alá helyezte, és a gyámhatóság az
ügyeinek vitelére, vagy az ügyek meghatározott körének vitelére gondnokot rendelt részére. Itt csak annak a nevét és címét kell feltüntetni, akit a
gyámhatóság gondnokként kirendelt. Amennyiben a kérelmezőnek „gondozója” van, de őt a gyámhatóság nem rendelte ki gondnokként, nem kell
feltüntetni. A gondnokrendelésről szóló gyámhatósági határozat másolatát a kérelemhez csatolni kell.

10. A fogyatékossági támogatás folyósítását az alábbi számú fizetési számlámra kérem:
-

vagy

postai úton az alábbi címre kérem folyósítani:

III.

A kérelmező nyilatkozata

11. Vakok személyi járadékában részesülök
igen
nem
(A megfelelő nyilatkozatot kérjük „X”-szel szíveskedjen jelölni!)

12. Magasabb összegű családi pótlékban részesülök
igen
nem
(A megfelelő nyilatkozatot kérjük „X”-szel szíveskedjen jelölni!)
(Az alábbi nyilatkozatot csak akkor kell kitöltenie, ha magasabb összegű családi pótlékban részesül! Akár a kérelmező, akár a kérelmező
után más személy magasabb összegű családi pótlékban (nevelési ellátásban, iskoláztatási támogatásban) részesül, az „igen” választ kell
megjelölni! )

Nyilatkozom, hogy a fogyatékossági támogatásra való jogosultságom megállapítása esetén, amennyiben a fogyatékossági támogatás
havi összege meghaladja a magasabb összegű családi pótlék havi összegét, a magasabb összegű családi pótlékra való
jogosultságomról lemondok.
vagy
Nyilatkozom, hogy a fogyatékossági támogatásra való jogosultságom megállapítása esetén a magasabb összegű családi pótlékra való
jogosultságomról lemondok függetlenül attól, hogy a fogyatékossági támogatás összege meghaladja vagy sem a magasabb összegű
családi pótlék összegét.
(A megfelelő nyilatkozatot kérjük „X”-szel szíveskedjen jelölni!)

13. Tudomásul veszem, hogy a körülményeimben bekövetkezett olyan változásokat, amelyek a támogatásra való jogosultságomat vagy

annak folyósítását befolyásolják, köteles vagyok a változás bekövetkeztétől számított 15 napon belül bejelenteni (pl: állapotjavulást,
lakcímváltozást, három hónapot meghaladó egybefüggő külföldi tartózkodást, stb.).

IV.

Mellékletek

14. A kérelemhez az alábbi mellékleteket csatolom (amelyiket csatolja, kérjük jelölje „X”-szel!):
orvosi beutaló
fogyatékosságot igazoló orvosi dokumentáció
gondnok kirendelő határozat
személyi igazolvány másolat
lakcímkártya másolat
egyéb:
(A fenti mellékletek közül az orvosi beutaló és a fogyatékosságot igazoló orvosi dokumentáció, valamint postai benyújtás esetén a személyi igazolvány
másolat és a lakcímkártya másolat csatolása kötelező! Amennyiben a fogyatékosságot igazoló orvosi dokumentumokkal nem rendelkezik, kérjük
forduljon háziorvosához, aki gondoskodik a megfelelő szakvizsgálatok elvégeztetéséről. Az egyéb mellékleteket kérjük felsorolni.)

Kelt:…………………………, ……….év ………………..hónap……nap
………………………………………..
a kérelmező saját kezű aláírása
Cselekvőképtelen vagy e körben korlátozottan cselekvőképes személy esetében a „kérelmező saját kezű aláírása” helyen a nyomtatványt a gondnoknak
kell aláírnia!
A nyomtatványt és mellékleteit a bejelentett lakóhely, tartózkodási hely szerint illetékes Magyar Államkincstár Igazgatóságánál lehet benyújtani.
A kérelem benyújtható személyesen ügyfélszolgálaton, valamint posta útján. A Magyar Államkincstár Igazgatóságainak címei,
ügyfélszolgálatának címei és az ügyfélfogadás időpontja, valamint további információk megtalálhatók a www.allamkincstar.gov.hu weblapon.
Tájékoztatjuk, hogy a súlyosan fogyatékos állapot megállapítása kérdésében az Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal lakóhely szerint
illetékes kirendeltségének szakhatósági állásfoglalása az irányadó. A szakhatósági állásfoglalás kiadása érdekében az Igazgatóság keresi meg
az orvosszakértői szervet a becsatolt orvosi dokumentációk megküldésével. Az orvosszakértői szervnek 30 nap áll rendelkezésére szakhatósági
állásfoglalásának meghozatalára, melynek időtartama – a megkereséstől a szakhatósági állásfoglalás Igazgatósághoz történő megérkezéséig
eltelt idő - kérelmének elbírálására irányadó 30 napos ügyintézési határidőbe nem számít be! Felhívjuk a figyelmét, hogy a súlyos fogyatékosság
minősítése céljából az orvosszakértői szerv személyes megjelenésre is kötelezheti. Amennyiben az orvosszakértői szerv felhívása ellenére nem
jelenik meg, az Igazgatóság az eljárást megszüntetheti!

