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Tájékoztató autizmus spektrum zavar diagnózis esetén igénybe vehető juttatásokról, 18. életévüket
betöltött, felnőtt korú személyeknek
Szeretnénk tájékoztatást nyújtani arról, hogy autizmus spektrum zavar diagnózisának megállapítását
követően milyen juttatások vehetők igénybe.
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 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 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-eroforrasokminiszteriuma) vagy hívják a 1818-as telefonszámukat. Ezen kívül az aktuális rendeletek kikeresésére
használhatják a https://net.jogtar.hu/ oldalon található hatályos rendelet és jogszabálygyűjteményt.

(1) Emelt Összegű Családi Pótlékot (Iskoláztatási Támogatást) igényelhet továbbra is a szülő, amennyiben a
fiatal még középfokú oktatási intézménybe jár (és eddig családja igényelt Emelt Összegű Családi Pótlékot).
Ehhez a területileg illetékes Kormányhivatalhoz/Járási Hivatalhoz kell eljuttatni az érvényes iskolalátogatási
igazolást, a tanulót gondozó pedagógiai szakszolgálat azon határozatát, melyben leírják, hogy az SNI státusz
fenntartása mellett, további felülvizsgálatot már nem tartanak indokoltnak), valamint a gondozó pszichiátria
részéről készített friss diagnózisigazolást.
(2) Nevelési Ellátást (vagy Fogyatékossági Támogatást, ld. 3. pont) az igényelhet saját jogán, aki 18. évét
betöltötte és nem folytat középfokú tanulmányokat, és a Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv illetékes
kirendeltsége szerint legalább 50%-os mértékű egészségkárosodása fennáll.
Aki után 18. életévének betöltése előtt a szülő/k/ nem igényelt/ek/ Emelt Összegű Családi Pótlékot
Iskoláztatási Támogatást), nagykorúság után már kizárólag a Fogyatékossági Támogatást tudja igényelni,
saját jogon.
(3) Fogyatékossági Támogatás: A támogatás igényléséhez szükséges nyomtatványt az illetékes
kormányhivatal ügyfélszolgálata bocsátja ki.
Az ügyintézésének menete:
- Célszerű az autizmus diagnózisról igazolást kérni azoktól az intézményektől ahol az igénylőt kezelték,
gondozták, illetve mely intézmény(ek) az Emelt Családi Pótlék jogosultságát korábban igazolták.
- Szükség lesz friss szakorvosi véleményre, melyet a gondozó pszichiátria állít ki. A véleményt
Ambulanciánkon egy kontrollvizsgálatot követően tudjunk elkészíteni. A kontrollvizsgálat keretében
állapotfelmérés, valamint a fiatal autonómia szintjének felmérésére szolgáló Vineland Adaptív
Viselkedési Skála felvétele (szülői/gondozói interjú) történik. Megjegyezzük, hogy az interjú felvételének
szükségességéről minden esetben, egyéni szempontok alapján dönt Ambulanciánk szakmai stábja.
- Fel kell keresni a háziorvost és kitöltetni Orvosi Beutalót, melyen a háziorvos javaslata szerepel, valamint
az, hogy az állapot mióta áll fenn és szükséges-e felülvizsgálat.

Az összes rendelkezésre álló szakvéleményt és diagnózist célszerű másolatban mellékelni a kérelemhez,
továbbá mindazokat az igazolásokat, melyek rendelkezésre állnak.
- Ezekkel az iratokkal ismét fel kell keresni az illetékes fővárosi, vagy megyei kormányhivatal
ügyfélszolgálatát, de ajánlott küldeményben is elküldhetők az anyagok (tudomásunk szerint e-mailben
nem fogadnak el anyagokat).
Ezt követően időpontot kapnak majd az Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv illetékes kirendeltségétől. Ez a
bizottság dönt az ellátás jogosultságról, illetve annak mértékéről. A Fogyatékossági Támogatás összege attól
függ, hogy a bizottsága milyen fokú fogyatékosságot állapít meg.
Halmozott fogyatékosság esetén a mindenkori minimál-nyugdíj 80%-ában állapíthatják meg a támogatás
összegét. Ettől eltérő esetekben a támogatás összege a minimál-nyugdíj 65%-a.
-

(4) Rokkantsági Járadék: Azoknak akik már a 18. életévüket betöltötték, de problémájuk 25. életévük
betöltése előtt kezdődött, eddig nem dolgoztak, valamint várhatóan munkát folyamatosan nem tudnak
végezni, célszerű igényelni a Rokkantási Járadékot.
Az ügyintézés menete:
Az ehhez szükséges részletes tudnivalókat, és nyomtatványokat a területileg illetékes megyei (városi)
nyugdíjbiztosító igazgatóságon kapják meg.
Ebben az esetben is célszerű ugyanazokat az orvosi szakvéleményeket beszerezni, melyek a Fogyatékossági
Támogatás igénylése során is szükségesek.
A Rokkantsági Járadék megállapítása is a Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv hatásköre. A vizsgálaton a fiatal
személyes megjelenésére igényt tartanak.
Rokkantsági Járadék intézéséhez is szükséges lehet a Vineland Adaptív Viselkedési Skála (autonómia teszt)
felvételére.
Fontos tudnivaló:
Nevelési Ellátás és a Fogyatékossági Támogatás együtt nem igényelhető.
Nevelési Ellátás és Rokkantsági Járadék együtt is igényelhető.
Fogyatékossági Támogatás és Rokkantsági Járadék együtt is igényelhető.
Amennyiben a bizottság a Fogyatékossági Támogatási igényt vagy a Rokkantsági Járadékot elutasítja, annak
érdekében, hogy segíteni tudjunk, célszerű minél előbb jelentkezni valamint az elutasító határozatot eljuttatni
Ambulanciánkra vagy a gondozó pszichiátriára, mivel a fellebbezés benyújtásához rendelkezésre álló idő 15
naptári nap.
(5) Ápolási Díj: Amennyiben a fiatal állandó gondozásra és ápolásra szorul, a szülőnek/gondviselőnek
lehetősége van továbbra is igényelni az Ápolási Díjat. Ápolási Díjban részesülő szülő, vagy hozzátartozó
részére ez az idő szolgálati időnek számít.
Az Ápolási Díj igazolása a háziorvos hatásköre, viszont célszerű egy friss pszichiátriai diagnózisigazolást.
(6) Ingyenes Parkolásra Jogosító Igazolvány szintén a Fogyatékossági Támogatás folyósításából következik,
amennyiben azt autizmus diagnózisra kapják. Ez az igazolvány az illetékes önkormányzatok
okmányirodájában igényelhető. Nagykorúság után a Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv
határozata szükséges.
(7) A helyi tömegközlekedési járatokat a fiatal és egy fő kísérő ingyenesen veheti igénybe. A helyközi
járatokra (vasút, távolsági autóbusz) 90%-os kedvezménnyel váltható jegy.
Igénybevételéhez az Emelt Családi Pótlékra vagy a Fogyatékossági Támogatásra vonatkozó hatósági igazolás
hatósági igazolás szükséges, melyet a területileg illetékes területileg illetékes Kormányhivatal/Járási Hivatal
ad ki.
(8) 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.

(9) Gondnokság alá helyezés (cselekvőképesség részlegesen korlátozása, cselekvőképesség teljes
korlátozása)
Szeretnénk felhívni a családok szíves figyelmét arra is, amennyiben úgy ítélik meg, hogy gyermekük
nagykorúságának elérését követően, nem képes a mindennapi szükségletek szintjén még segítséggel sem
ellátni magát, célszerű gondnok kijelölését kérni (ez lehet szülő, vagy közvetlen hozzátartozó). A gondnokság
kérdésében bírósági döntés szükséges, a végleges gondnok kijelölése is a bíróság feladata, az eljárást
kezdeményezni azonban a szülőnek kell a helyi/illetékes önkormányzat gyámhivatalánál. Ez a folyamat
meglehetősen hosszú, több hónapot is igénybe vehet, célszerű az ideiglenes gondnok kijelölését kérni addig,
amíg a bíróság a végleges gondnokot nem jelöli ki (ez csak a teljes korlátozás esetén lehetséges).
***
Tájékoztatásul: Az autizmus spektrum zavar (F84.0-F84.9) diagnózissal élő munkavállaló többlet
adóvisszatérítést kap, igénylés alapján. Ehhez szükséges az intézményünktől a diagnózis igazolása, mellyel
felkeresi a háziorvost, aki kiállítja az igazolást és ennek alapján lehet az adókedvezményt érvényesíteni.

FONTOS TUDNIVALÓ: Amennyiben valaki a tanulmányainak befejezését követően nem áll munkába, és a
Budapest Főváros Kormányhivatal még nem döntött a juttatásokról, vagy a bizottság úgy dönt, hogy nem
illeti meg szociális ellátás, nem rendelkezik érvényes egészségbiztosítással. Ez idő alatt az önrendelkező
személy, vagy gyámja/gondnoka kötelezettsége ennek a rendezése.
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