
Kivételes rokkantsági ellátás iránti kérelmek elbírálása

Hatáskörrel  rendelkező
szervezet

A  Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Családtámogatási  és
Társadalombiztosítási  Főosztály  Rehabilitációs  Ellátási  és
Szakértői Osztálya

Illetékesség
A kérelmező lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes megyei
kormányhivatal 

Ügyintézés helye 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

Ügyintézéshez
szükséges
dokumentumok

- Adatlap a kivételes rokkantsági ellátás igényléséhez  

- személyi okmányok másolata

-  a  különös  méltánylást  megalapozó  dokumentumok  (különös
tekintettel  a  bevételek,  kiadások  igazolását  alátámasztó
dokumentumokra)

Ügyintézés  illetéke,
igazgatási
szolgáltatatási díj

Az eljárás illeték- és díjmentes.

Ügyintézési határidő 60 nap.

Eljárást  megindító  irat
(kérelem) benyújtásának
módja

- Ellátást az erre rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus
űrlapon  lehet  kérelmezni  (személyesen  vagy  postai  úton).
Személyesen valamennyi kormányablakban is előterjeszthető.

- keresőtevékenység megszűnése esetén a megszűnés időpontját
igazoló okiratot vagy annak másolatát,

- rendszeres pénzellátás megállapításáról vagy megszüntetéséről
szóló határozatot,

-  mezőgazdasági  őstermelő esetén őstermelői  igazolványt  és az
érvényesített betétlapot,

- társas vállalkozás tagja esetén társasági szerződést, 

- a gondnok kirendelő gyámhivatali határozatot,

-  meghatalmazott  által  előterjesztett  kérelemhez  a  szabályszerű
meghatalmazást 

csatolni szükséges. 

Alapvető  eljárási
szabályok,  ügymenetre
vonatkozó tájékoztatás

 

Különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén -
a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott keretek
között  -  kivételes  rokkantsági  ellátás  állapítható  meg  annak  a
megváltozott munkaképességű személynek,

a) akinek a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján az
egészségi állapota 50 százalékos vagy kisebb mértékű,

b) akinek a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján a
rehabilitációja  nem  javasolt,  vagy  rehabilitálható,  de  a  kivételes



rokkantsági ellátás iránti  kérelem benyújtásának időpontjában az
öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralevő időtartam az 5 évet
nem haladja meg,

c)  akinek a megváltozott  munkaképességű személyek ellátása
iránti  kérelmét  a  jogszabályban  meghatározott  biztosítási  idő
hiánya miatt elutasító döntés véglegessé vált és e döntésben
foglaltak  szerint  rendelkezik  a  szükséges  biztosítási  idő
legalább  felével,  azaz  a  megváltozott  munkaképességű
személyek ellátásai iránt benyújtott kérelem benyújtását megelőző
5 éven belül legalább 548 nap, 10 éven belül legalább 1278 nap,
15 éven belül legalább 1825 nap biztosítási idővel,

d) aki keresőtevékenységet nem végez és

e) aki rendszeres pénzellátásban nem részesül.

Azon megváltozott munkaképességű személyeket, akik esetében a
véglegessé vált elutasító döntésben meghatározott biztosítási idő
eléri a  megváltozott  munkaképességű  személyek  ellátásai  iránti
kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül a 985 napot, 10 éven
belül a 2299 napot, vagy 15 éven belül a 3285 napot, a kivételes
rokkantsági  ellátásra  való  jogosultság  vizsgálatánál  előtérbe kell
helyezni. 

A  kivételes  rokkantsági  ellátás  iránti  kérelem  benyújtására  az
elutasító döntés véglegessé válását követő 6 hónapon belül van
lehetőség,  amennyiben  a  kérelmet  kizárólag  arra  tekintettel
utasították el, hogy a keretösszeg kimerítésre került, és a kérelem
a következő naptári évben bármikor ismételten benyújtható. 

Az  ellátás  összege  a  komplex  minősítés  során  megállapított
minősítési kategória minimum összegének 65 százaléka.

Ügytípushoz
kapcsolódó
jogszabályok jegyzéke

2011.  évi  CXCI.  törvény  a  megváltozott  munkaképességű
személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról (Mmtv.)

327/2011.  (XII.  29.)  Korm.  rendelet  a  megváltozott
munkaképességű  személyek  ellátásaival  kapcsolatos  eljárási
szabályokról (Mmr.)

Jogszabálykereső

Ügyintézéshez  használt,
letölthető
nyomtatványok

szgyf.gov.hu/hu/megvaltozott-munkakepessegu-szemelyek/
nyomtatvanyok

Időpontfoglalás  32/795-833 telefonszámon. 

https://szgyf.gov.hu/megvaltozott-munkakepessegu-szemelyek/nyomtatvanyok
https://szgyf.gov.hu/megvaltozott-munkakepessegu-szemelyek/nyomtatvanyok
http://www.njt.hu/


 

Igénybe  vehető
elektronikus  programok
elérése

Nincs.

Tájékoztatás az ügyfelet
megillető  jogokról  és
kötelezettségekről

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
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