
Az rokkantsági járadékról

Hatáskörrel 
rendelkező szervezet

Nógrád Megyei Kormányhivatal

Illetékesség
Az eljáró hatóság az ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint
illetékes  általános  hatáskörű  nyugdíj-megállapító  szervként  eljáró
kormányhivatal.

Ügyintézés helye
Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  –  Salgótarján,  Mérleg  u.  2.,
Balassagyarmat, Ady Endre utca 2.

Ügyintézéshez 
szükséges 
dokumentumok

Az erre a célra rendszeresített formanyomtatványhoz csatolni kell az
egészségi  állapotára,  gyógykezelésére,  rehabilitációjára  vonatkozó
összefoglaló  adatokat  tartalmazó,  a  háziorvostól,  kezelőorvostól
beszerezhető vélemény („Beutaló”); az egészségügyi ellátásról szóló
zárójelentés(ek), ha korábban ilyen ellátásban részesült; gondnokolt
esetében a gondnokkirendelésről szóló határozat.

Ügyintézés illetéke, 
igazgatási 
szolgáltatási díj

Az eljárás illeték- és költségmentes.

Ügyintézési határidő Az ügyintézési határidő 60 nap.

Eljárást megindító 
irat (kérelem) 
benyújtásának módja

Az  igényt  postai  úton,  személyesen  (igénylő  vagy  igénylő
meghatalmazottja  útján)  a  kormányablakokban,  a
szakügyfélszolgálaton,  és  elektronikus  úton  (ügyfélkapus
jogosultsággal) lehet benyújtani.

Alapvető eljárási 
szabályok, 
ügymenetre 
vonatkozó 
tájékoztatás

Rokkantsági  járadékra az jogosult,  aki  a 25. életéve betöltése előtt
legalább 70 százalékos mértékű egészségkárosodást szenvedett és
nyugellátásban,  baleseti  nyugellátásban  vagy  megváltozott
munkaképességű személyek ellátásában nem részesül.

A  rokkantsági  járadékot  a  jogosultsági  feltételek  megléte  esetén
legkorábban annak a hónapnak az első napjától lehet megállapítani,
amelyben az igénylő a 18. életévét betöltötte.

A rokkantsági járadék nem minősül nyugellátásnak, megállapításának
nem feltétele, hogy az igénylő rendelkezzen szolgálati idővel.

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.

A  rokkantsági  járadék  mindaddig  jár,  amíg  az  érintett
egészségkárosodása a 70 százalékot eléri, vagy meghaladja azt.

Ügytípushoz 
kapcsolódó 
jogszabályok 
jegyzéke

A rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII.27.) MT rendelet

Ügyintézéshez 
használt, letölthető 
nyomtatványok

https://e-ugyintezes.onyf.hu/navigate/ukapunelkulframe.asp

Időpontfoglalás Az  online  időpontfoglaló  a  http://idopontfoglalo.onyf.hu internetes



oldalon érhető el.

Igénybe vehető 
elektronikus 
programok elérése

Nincs.

Tájékoztatás az 
ügyfelet megillető 
jogokról és 
kötelezettségekről

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
alapján.
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