
Ki jogosult rokkantsági ellátásra? 
A megváltozott munkaképességű személyek 
ellátásaira jogosult az a kérelem benyújtásakor 15. 
életévét betöltött személy, akinek az egészségi 
állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése 
alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű, és aki a 
kérelem benyújtását megelőző 
- 5 éven belül legalább 1095 napon át, 
- 10 éven belül legalább 2555 napon át vagy 
- 15 éven belül legalább 3650 napon át biztosított 

volt; 
- keresőtevékenységet nem végez és 
- rendszeres pénzellátásban nem részesül, továbbá 
-  akinek foglalkozási rehabilitációja nem javasolt, és 

akinek az egészségi állapota 51–60% között van és 
a rehabilitálhatóság szociális szempontú vizsgálata 
alapján a rehabilitációja nem javasolt (B2 
kategória), valamint annak a személynek, akinek a 
foglalkoztathatósága rehabilitációval 
helyreállítható, és a kérelem benyújtásának, vagy a 
felülvizsgálat időpontjában az öregségi 
nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralevő időtartam az 
5 évet nem haladja meg. 

- akinek foglalkozási rehabilitációja nem javasolt, és 
egészségi állapota 31-50 % közötti (C2 kategória), 
valamint annak a személynek az esetében, aki 
tartós foglalkozási rehabilitációt igényel és a 
kérelem benyújtásának időpontjában az öregségi 
nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralevő időtartam az 
5 évet nem haladja meg,  

- aki kizárólag folyamatos támogatással 
foglalkoztatható és egészségi állapota 1-30 % 
közötti (D kategória), 

- akinek egészségkárosodása jelentős és önellátásra 
nem vagy csak segítséggel képes, és egészségi 
állapota 1-30 % közötti (E kategória). 

 
Mi alapján állapítják meg a rokkantsági ellátás 
összegét? 
A kérelem benyújtásának napját közvetlenül 
megelőző naptári évben (a továbbiakban: referencia-

időszak) elért, a 2020. július 1-jét megelőző időszakra 
a pénzbeli egészségbiztosítási járulék, a 2020. július 1-
jétől kezdődő időszakra a társadalombiztosítási 
járulék alapját képező jövedelem napi átlagának 30-
szorosa alapján. Ha a jogosult a referencia-időszakban 
nem rendelkezik legalább 180 naptári napi 
jövedelemmel, a referencia-időszak kezdő időpontját 
követően szerzett, a kérelem benyújtásának napját 
megelőző 180 naptári napi jövedelem napi átlagának 
30-szorosaalapján.Ha a jogosult amiatt nem 
rendelkezik 180 naptári napi jövedelemmel, mert a 
vizsgált időszakban vagy ennek egy részében 
táppénzben, baleseti táppénzben részesült, ha az 
számára kedvezőbb, a táppénzt, baleseti táppénzt 
megelőző 180 naptári napi jövedelmet kell figyelembe 
venni. 
Azok a megváltozott munkaképességű személyek, 
akik a korábbi havi átlagjövedelem számítás miatt 
minimum összegben részesülnek ellátásban, 2021. 
december 31-ig kérhetik a havi átlagjövedelmük 
felülvizsgálatát. 
 
Mi alapján állapítják meg a rokkantsági ellátást, 
ha az igénylő a vizsgált időszakban egyáltalán 
nem rendelkezik jövedelemmel? 
Ebben az esetben az ellátást az alapösszeg 2020. 
január 1-jétől 107.540,- Ft figyelembevételével 
állapítják meg. 
Az ellátásban részesülő ilyen esetben az egészségi 
állapota szerinti ellátási kategória minimumösszegére 
jogosult.  
Az alapösszeg a nyugdíjemeléssel megegyező 
arányban emelkedik. 
 
Mennyi a rokkantsági ellátás összege, ha az 
igénylő átlagjövedelemmel nem rendelkezik? 
Amennyiben az igénylő a referencia időszakban 
átlagjövedelemmel nem rendelkezik, a rokkantsági 
ellátás összege: 
- B2 minősítés esetén az alapösszeg 30%-a (32.265,- 

Forint) 

- C2 minősítés esetén az alapösszeg 45%-a (48.395,- 
Forint) 

- D minősítés esetén az alapösszeg 50%-a (53.770,- 
Forint) 

- E minősítés esetén az alapösszeg 55%-a (59.150.,- 
Forint) 

 
Mennyi a rokkantsági ellátás összege az 
átlagjövedelemmel rendelkező személy esetén? 
Annak a megváltozott munkaképességű személynek, 
akinek: 
- egészségi állapota alapján foglalkoztathatósága 

rehabilitációval helyreállítható, azonban a komplex 
minősítés szakmai szabályairól szóló rendeletben 
meghatározott egyéb körülményei miatt 
foglalkozási rehabilitációja nem javasolt és akinek 
az egészségi állapota 51–60% között van (B2 
kategória), valamint annak a személynek, akinek a 
foglalkoztathatósága rehabilitációval helyre-
állítható és a kérelem benyújtásának időpontjában 
az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralevő 
időtartam az 5 évet nem haladja meg, a havi 
átlagjövedelem 40 százaléka, de legalább az 
alapösszege 30 százaléka (32.265,- Forint) és 
legfeljebb az alapösszeg 45 százaléka (48.395,- 
Forint) 

- annak a megváltozott munkaképességű 
személynek az esetében, akinek egészségi állapota 
alapján tartós foglalkozási rehabilitációt igényel, 
azonban a komplex minősítés szakmai szabályairól 
szóló rendeletben meghatározott egyéb 
körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem 
javasolt, és egészségi állapota 31-50 % közötti (C2 
kategória), valamint annak a személynek az 
esetében, aki tartós foglalkozási rehabilitációt 
igényel  és a kérelem benyújtásának időpontjában 
az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralevő 
időtartam az 5 évet nem haladja meg, a havi 
átlagjövedelem 60 százaléka, de legalább az 
alapösszeg 45 százaléka (48.395,- forint) és 



legfeljebb az alapösszeg 150 százaléka (161.310,- 
forint) 

- annak a megváltozott munkaképességű 
személynek az esetében, aki kizárólag folyamatos 
támogatással foglalkoztatható és egészségi állapota 
1-30 % közötti (D kategória) a havi 
átlagjövedelem 65 százaléka, de legalább az 
alapösszeg 50 százaléka (53.770,- forint) és 
legfeljebb az alapösszeg 150 százaléka (161.310,- 
forint) 

- annak a megváltozott munkaképességű 
személynek az esetében, aki egészségkárosodása 
jelentős és önellátásra nem vagy csak segítséggel 
képes, és egészségi állapota 1-30 % közötti (E 
kategória) a havi átlagjövedelem 70 százaléka, de 
legalább az alapösszeg 55 százaléka (59.150,- 
forint) és legfeljebb az alapösszeg 150 százaléka 
(161.310,- forint). 

 
Hol kell a rokkantsági ellátás megállapítására 
vonatkozó igényt benyújtani? 
A kérelmet a fővárosi megyei kormányhivatal 
honlapján közzétett adatlapon, vagy elektronikus 
űrlapon lehet benyújtani Külföldön élő, tartózkodó 
kérelmező esetén, vagy ha a vizsgálandó személy nem 
rendelkezik Magyarországon lakóhellyel vagy 
tartózkodási hellyel, a kérelmet a Budapest Főváros 
Kormányhivatalához kell benyújtani. 
 
Kivételes rokkantsági ellátás 
Kinek állapítható meg kivételes rokkantsági 
ellátás? 
Különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása 
esetén kivételes rokkantsági ellátás állapítható meg 
annak a megváltozott munkaképességű személynek,  
- akinek a rehabilitációs hatóság komplex minősítése 

alapján az egészségi állapota 50 százalékos vagy 
kisebb mértékű, 

- 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, 

- akinek a megváltozott munkaképességű személyek 
ellátása iránti kérelmét a biztosítási idő hiánya miatt 
elutasító döntés véglegessé vált és e döntésben 
foglaltak szerint rendelkezik a szükséges biztosítási 
idő legalább felével, 

- aki keresőtevékenységet nem végez és 
- aki rendszeres pénzellátásban nem részesül. 
 
Mennyi a kivételes rokkantsági ellátás havi 
összege? 

A kivételes rokkantsági ellátás havi összege 
-  egészségi állapota alapján tartós foglalkozási 

rehabilitációt igényel, azonban a komplex 
minősítés szakmai szabályairól szóló 
rendeletben meghatározott egyéb körülményei 
miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt, 
és aki tartós foglalkozási rehabilitációt igényel 
az alapösszeg 45%-ának (48.395,- forint) 
65%-a, azaz 31.460,- forint 

- kizárólag folyamatos támogatással 
foglalkoztatható az alapösszege 50%-ának 
(52.205,- forint) 65%-a 34.955,- forint 

- egészségkárosodása jelentős és önellátásra 
nem vagy csak segítséggel képes, az 
alapösszeg 55 százalékának (59.150,- forint) 
65 százaléka 38.450,- forint. 
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