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Tájékoztató autizmus spektrum zavar diagnózis esetén igénybe vehető juttatásokról (18 éves kor alatt) 

 
Szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy gyermekük autizmus spektrum zavar diagnózisának megállapítását 
követően milyen juttatásokat igényelhetnek. 
Igyekszünk abban is segíteni, hogy a tájékoztatónkban összegyűjtött juttatások közül melyeket vehetik 
vagy célszerű igénybe venniük, valamint, hogy hogyan és hol lehet ezeket igényelni, illetve Önöknek 
milyen teendőkre, ügyintézésre kell számítani. 
 
Az autizmus diagnózissal járó juttatások, ellátások igényléséhez szükséges szakorvosi feladatokat az 
Ambulanciánkon gondozott személyek esetében természetesen elvégezzük, de tájékoztatjuk Önöket, 
hogy ezen feladatok ellátása elvileg a területileg illetékes gyermek- és felnőtt korú pácienseket ellátó 
pszichiátriákon, helyben is igényelhetők. 
 
Szeretnénk felhívni figyelmüket, hogy az alábbi információk tájékoztató jellegűek, azokért felelősséget 
nem tudunk vállalni; további információkért, az esetleges változások követéséhez keressék fel az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának (EMMI) honlapját (http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-
miniszteriuma) vagy hívják a 1818-as telefonszámukat. Ezen kívül az aktuális rendeletek kikeresésére 
használhatják a https://net.jogtar.hu/ oldalon található hatályos rendelet és jogszabálygyűjteményt. 
 
Az autizmussal élő gyermek után a családja jogosult: 
 
(1) Emelt Összegű Családi Pótlékra/Iskoláztatási Támogatásra (a gyermek 18 éves koráig), melynek 
igénylése az „Igazolás tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermekről” elnevezésű orvosi igazolás 
(formanyomtatvány) alapján, annak benyújtásával történik az illetékes Kormányhivatalnál. 
 
(2) Meghosszabbított GYES-re, a szülő a gyermek 10 éves koráig jogosult. Ennek igénybevétele során a 
szülő napi 8 órában vállalhat munkát. Igénylése az Emelt Családi Pótlékhoz hasonlóan történik. 
 
Az Emelt Családi Pótlék igazolás bemutatásával a szülő/k/ a munkáltatójuktól plusz két nap fizetett 
szabadságot kap/nak/, gyermekük 16 éves koráig (a Munka Törvénykönyv 118. §-a értelmében.) 
 
Szeretnénk felhívni figyelmüket, hogy mind a családi pótlék, mind a GYES orvosi igazolása meghatározott 
időre szól, azt követően a folyósítás kizárólag újabb szakorvosi igazolás beadásával lehetséges. Kérjük 
Önöket, kövessék figyelemmel az igazolások érvényességi idejének lejártát és ennek megfelelően 
jelentkezzenek kontrollvizsgálatra. 
 
(3) Ápolási Díjra jogosult a szülő, vagy nagykorú hozzátartozó, aki saját lakásában a 18. életévét még el 
nem ért gyermek/fiatal ápolását, gondozását végzi. Súlyos fogyatékos személyt ápoló részére – külön 
igénylés esetén – megállapítható a Fokozott Ápolást Igénylő Személy Után Járó Díj. Ezeken kívül 
halmozottan sérült (mozgáskorlátozott, ágyban fekvő) gyermek esetében lehet igényelni a Kiemelt Ápolási 
Díjat.  
A meghosszabbított GYES-sel együtt is igényelhető a Fokozott Ápolást Igénylő Személy Után Járó Díj. 
Ebben az esetben a GYES mellé az Ápolási Díj összegének különbözetét kapja meg a szülő. 
Ápolási Díjban részesülő szülő, vagy hozzátartozó részére ez az idő szolgálati időnek számít. 
Ápolási Díj igénylése a helyi Kormányhivatalnál, a háziorvos javaslatára történik. Ehhez be kell nyújtani az 
érvényes emelt családi pótlék igénylő-lap másolatát, és – amennyiben szükséges – egy friss 
diagnózisigazolást. Az ápolási díj meghosszabbítása évenként történik. 
 
Gyermekek Otthongondozási Díja: Abban az esetben, ha a szülő igényli a Gyermekek Otthongondozási 
Díjat, a kormányhivatalból kapott nyomtatványon az igazolást 6 év alatti gyermek esetében az őt gondozó 
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szakorvostól kell kérni, 6 év felett pedig a háziorvosától. További információk: 
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/jarasok/gyod 
 
(4) Közgyógyszer Ellátásra jogosító igazolvány az emelt családi pótlék folyósításából következik. 
Igénylése a helyi, illetékes Kormányhivatalnál/Járási Hivatalnál történik. Ehhez be kell nyújtani az érvényes 
emelt családi pótlék igénylő-lap másolatát, valamint a háziorvos igazolását is. Ennek az igazolványnak a 
meghosszabbítása évenként történik. 
 
(5) Ingyenes Parkolásra Jogosító Igazolvány szintén az emelt családi pótlék folyósításából következik, 
amennyiben a családi pótlékot autizmus spektrum zavar diagnózisra kapják. Ez az igazolvány az illetékes 
önkormányzatok okmányirodájában igényelhető. Az igényléshez szükséges orvosi igazolás megegyezik az 
emelt összegű családi pótlék igazolással, melyet a gondozó szakintézmény (pl. Ambulanciánk) állít ki.  
 
(6) Személygépkocsi-szerzési Támogatás a helyi önkormányzat szociális és gyámhivatalánál igényelhető 
/a módosított 102/2011. (VI.29.) Kormányrendelet értelmében/. A nálunk gondozott családok az ehhez 
szükséges igazolást Ambulanciánkon kérhetik. 
 
(7) Amennyiben a gyermek szobatisztasága még nem alakult ki, az őt gondozó pszichiáter írásos 
javaslatára a szülő a gyermek háziorvosánál írathat fel pelenkát.  
 
(8) A helyi tömegközlekedési járatokat a gyermek és egy fő kísérő ingyenesen veheti igénybe. A helyközi 
járatokra (vasút, távolsági autóbusz) 90%-os kedvezménnyel váltható jegy. 
Igénybevételéhez az Emelt Családi Pótlékra vonatkozó hatósági igazolás szükséges, melyet a területileg 
illetékes Kormányhivatal ad ki. 
 
(9) Utazási Utalvány jár annak a gyermeknek, akinek a lakóhelye más helyiségben van, mint a speciális 
ellátást biztosító oktatási intézmény, melyet az illetékes pedagógiai szakszolgálat jelölt ki. Az elhelyezést 
kijelölő illetékes pedagógiai szakszolgálat (tanulási képességet vizsgáló szakértői bizottság) hatáskörébe 
tartozik az utazási igazolvány kiállítása, annak leigazolása a gyermeket ellátó intézmény hatásköre. 
 
(10) Gépjárműadó mentesség jár a módosított 1991. évi LXXXII. törvény 5. § f. pontja kimondja, hogy az 
egyéb fogyatékossággal élő adóalany évi 13.000,- Ft kedvezményt kaphat egy darab 100 kW teljesítményt 
meg nem haladó személygépkocsira.  
A mentesség a 2017-től kivetett gépjárműadóra vonatkozik. 
 
Frissítve: Budapest, 2019. január 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/jarasok/gyod

