
Magasabb összegű családi pótlék 

 

(A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. Törvény alapján) 

 

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. 

 

ST11 melléklet 



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 

 

Bővebb információt a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Ügyfélszolgálatán kaphatunk:  

1054 Budapest, Akadémia u. 3. 

Telefon: (06-1)-331-1394 

www.szmm.gov.hu 


