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A Nógrád Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztálya

Súlyos mozgáskorlátozott személyek akadálymentesítési támogatása

Hatáskörrel rendelkező
szervezet

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi 
Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya, mint közvetítő szerv az 
ügyfél és a Nógrád Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és 
Társadalombiztosítási Főosztály Rehabilitációs Ellátási és Szakértői
Osztálya között, abban az esetben ha az ügyfél nem rendelkezik a 
lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.) Korm. 
rendelet 9. § (8) bekezdése szerinti iratokkal.

Illetékesség

Az eljárásra a megye területére kiterjedő illetékességgel a  Nógrád
Megyei  Kormányhivatal  Gyámügyi  és  Igazságügyi Főosztály
Szociális  és  Gyámügyi  Osztálya  az  illetékes,  amennyiben  a
kérelmező lakóhelye Nógrád megye területén található. 

Ügyintézés helye
Nógrád Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi 
Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya (3100 Salgótarján, 
Rákóczi út 36.)

Ügyintézéshez 
szükséges 
dokumentumok

- nyilatkozat,  mely  szerint  az  ügyfél  a  Nógrád  Megyei
Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási
Főosztály  Rehabilitációs  Ellátási  és  Szakértői  Osztálya  I.
fokú  szakvéleményét  akadálymentesítési  támogatás
igénylése céljából kívánja felhasználni

- a  súlyos  mozgáskorlátozott  személy
közlekedőképességének  minősítését  elősegítő,
rendelkezésre álló orvosi dokumentáció és egyéb iratok 

Ügyintézés illetéke, 
igazgatási szolgáltatási
díj

Az közigazgatási eljárás illeték- és díjmentes.

Ügyintézési határidő
A Kormányhivatal a nyilatkozat beérkezésétől számított nyolc napon
belül az iratok megküldésével megkeresi az első fokú rehabilitációs 
szakértői szervet a közlekedőképesség minősítése érdekében.

Eljárást megindító irat 
(nyilatkozat) 
benyújtásának módja

Személyesen a Nógrád Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és 
Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályán.

Alapvető eljárási 
szabályok, ügymenetre
vonatkozó tájékoztatás

Az akadálymentesítési  támogatás iránti  kérelmet a  hitelintézethez
kell  benyújtani,  amennyiben  rendelkezik  az  ügyfél  az  alábbi
iratokkal:
-  a  Fot.  szerinti  fogyatékossági  támogatás megállapításáról  szóló
hatósági határozat, vagy a megállapítás alapjául szolgáló hatályos
szakhatósági  állásfoglalás,  szakvélemény  (fogyatékossági
támogatásban részesülő ügyfél),
- az Mr. 3. mellékletében meghatározott, hatályos igazolás (emelt
összegű családi pótlékban részesülő ügyfél),
-  a  rehabilitációs  szakigazgatási  szerv vagy  jogelődje  által  a
közlekedőképesség  minősítéséről  kiadott  hatályos  szakvélemény
(például: parkolási igazolvánnyal rendelkező ügyfél).
A  hitelintézetnél  az  eljárás  megindításakor  további  járulékos
költségekre kell számítani!



Csakis  abban  az  esetben  kell  benyújtani  nyilatkozatát  a
Kormányhivatalhoz,  amennyiben  nem  rendelkezik  ezen  iratok
egyikével  sem.  Ebben  az  esetben  szükséges  beszerezni  a
rehabilitációs  szakigazgatási  szervtől  a  közlekedőképesség
minősítésére vonatkozó I. fokú szakvéleményét.

Ügytípushoz 
kapcsolódó 
jogszabályok jegyzéke

A lakáscélú  állami  támogatásokról  szóló  12/2001.  (I.31.)  Korm.
rendelet.

Ügyintézéshez 
használt, letölthető 
nyomtatványok

 - 

Időpontfoglalás

 
Ügyintézővel való egyeztetés alapján.

Igénybe vehető 
elektronikus 
programok elérése

Nincs

Tájékoztatás az 
ügyfelet megillető 
jogokról és 
kötelezettségekről

Az   általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény  
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