Segédanyag a rokkantsági járadék megismeréséhez
Ki jogosult rokkantsági járadékra?
Az, aki az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet szakvéleménye szerint a 25.
életéve betöltése előtt 80 százalékos vagy azt meghaladó mértékű egészségkárosodást
szenvedett és részére nyugellátást, baleseti nyugellátást nem állapítottak meg.
Nem akadálya a rokkantsági járadék megállapításának, ha az igénylő fogyatékossági
támogatásban részesül, illetve, ha az igénylő után családi pótlékot folyósítanak, továbbá az
sem, ha a kérelmező munkaviszonyban, egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll.
Nem állapítható meg rokkantsági járadék annak, aki térítés nélkül van intézményben
elhelyezve.
Mikortól állapítható meg az ellátás?
A rokkantsági járadékot az előbb említett feltételek fennállása esetén az igénybejelentést
megelőző 6. hónap első napjától, legkorábban azonban annak a hónapnak az első napjától
lehet megállapítani, amelyben az igénylő a 18. életévét betöltötte.
Szükséges- e szolgálati idő a járadékra való jogosultsághoz?
A rokkantsági járadék megállapításának nem feltétele, hogy az igénylő szolgálati időt
szerezzen.
Mennyi a rokkantsági járadék összege?
A rokkantsági járadék összege meghatározott (fix összegű), amely a nyugdíjszerű szociális
ellátások emeléséről szóló jogszabályban rögzítettek szerint emelkedik.
Mikor szűnik meg a járadékra jogosultság?
Akkor, ha


a jogosult részére nyugellátást, baleseti nyugellátást állapítanak meg, vagy



ha a járadékos egészségkárosodása a 80 százalékot már nem éri el, vagy



ha a jogosultat térítés nélkül intézetben helyezik el.

Ki terjesztheti elő az igényt és hol?
A rokkantsági járadék megállapítására irányuló igényt az igénylő/meghatalmazottja vagy
törvényes képviselője terjesztheti elő a jogosult lakóhelye szerint illetékes regionális
nyugdíjbiztosítási igazgatóságon.
Az igény elektronikus úton is előterjeszthető. Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos
további információkat külön tájékoztató tartalmazza.
Az igény az erre a célra rendszeresített ONYF. 3515-270/D. számú formanyomtatvány,
valamint az ONYF. 3515-278. számú NYILATKOZAT kitöltésével érvényesíthető,
amelyekhez mellékelni kell


az egészségi állapotára, gyógykezelésére, rehabilitációjára vonatkozó összefoglaló
adatokat tartalmazó, a házi orvostól, kezelőorvostól beszerezhető véleményt
(„Beutaló"),



az egészségügyi ellátásról szóló zárójelentés(eke)t, ha korábban ilyen ellátás(ok)ban
részesült,



továbbá az igénylő születési anyakönyvi kivonatát, és gondnokolt esetében a gondnok
rendelésről szóló határozatot.

A rokkantsági járadékot a regionális nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv határozata alapján a
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyósítja.
A rokkantsági járadékos jogosult a nyugdíjasok részére biztosított utazási kedvezményre.
Ide vonatkozó jogszabály: 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet
Információ: www.onyf.hu

