
Fogyatékossági támogatás 

Ügyintézés 
helye: 
 

Somogy Megyei Kormányhivatal  
Kaposvári Járási Hivatala  
Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 
Családtámogatási és Pénzbeli Ellátási Osztály 
Cím: 7400 Kaposvár, Rákóczi tér 7-8. 
Telefon: 20/881-9535, 30/344-0045, 70/460-9005 
Fax: 82/501-109 
email cím: cstam.som@kh.allamkincstar.gov.hu 
 

Ügyfélfogadási 
idő: 

Hétfő: 8.00 – 14.30 
Kedd: 8.00 – 14.30 
Szerda: 8.00 -16.00 
Csütörtök: 8.00 – 12.00 
Péntek: 8.00 – 12.00 

Ügyintézéshez 
kapcsolódó 
letölthető 
nyomtatványok 
 

https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell%C3%A1t%C3%A1sok/fogyat%C3%A9koss%C3%A1gi-
t%C3%A1mogat%C3%A1sok/%C3%A1ltal%C3%A1nos-
t%C3%A1jekoztat%C3%B3/nyomtatv%C3%A1nyok/94-k%C3%A9relem-
fogyat%C3%A9koss%C3%A1gi-t%C3%A1mogat%C3%A1s-
meg%C3%A1llap%C3%ADt%C3%A1s%C3%A1ra.html 
 

Ügyintézéshez 
szükséges 
dokumentumok 
 

 -  "Kérelem fogyatékossági támogatás megállapítására" című nyomtatványon  
- Az igénybejelentéshez mellékelni kell az igénylő háziorvosa - bentlakásos szociális 
intézményben élő igénylő esetén az intézmény orvosa - által kiállított orvosi beutalót, valamint 
a fogyatékosságot igazoló orvosi dokumentációt (pl. kórházi zárójelentés, ambuláns lap) 
 - a kérelmező természetes személyazonosító adatait érvényes személyazonosító igazolvány 
vagy a személyazonosság igazolására alkalmas más hatósági igazolvány bemutatásával, 
vagy másolatának csatolásával kell igazolni. 
 
 
 

Ügyintézés 
illetéke, 
igazgatási 
szolgáltatatási 
díja 
 

Az eljárás illeték- és igazgatási szolgáltatási díjmentes 

Ügyintézési 
határidő 
 

 
60 nap  
(ha minden irat rendelkezésre áll, és nincs ellenérdekű ügyfél, akkor sommás eljárásban 8 
nap) 

Kérelem 
benyújtásának 
módja 
 

Személyesen, meghatalmazott útján, postai úton, bármelyik kormányablakban, ügyfélkapun 
keresztül és a kérelmező munkahelyén működő társadalombiztosítási kifizetőhelyen 

Ügyintézési 
tájékoztató 
 

 
Fogyatékossági támogatásra az a 18. életévét betöltött súlyosan fogyatékos Magyarországon 
élő magyar állampolgár, letelepedett, bevándorolt jogállású személy, továbbá a magyar 
hatóságok által menekültként, hontalanként elismert személy jogosult, aki  

- látási fogyatékos 
- hallási fogyatékos 
- mozgásszervi fogyatékos 
- értelmi fogyatékos 
- autista személy 
- halmozottan fogyatékos 

és állapota tartósan vagy véglegesen fennáll, továbbá önálló életvitelre nem képes vagy 
mások állandó segítségére szorul. 
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Ki tekinthető látási fogyatékos személynek? 
Akinek segédeszközzel vagy műtéti úton nem korrigálható módon látóképessége teljesen 
hiányzik, vagy alig látóként minimális látásmaradvánnyal rendelkezik és ezért kizárólag 
tapintó-halló életmód folytatására képes. 
 
Ki tekinthető hallási fogyatékos személynek? 
Akinek hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére 
és spontán elsajátítására segédeszközzel sem képes, feltéve, hogy halláskárosodása 25. 
életévének betöltését megelőzően következett be, és halláskárosodása miatt a hangzó 
beszéd érthető ejtése elmarad. 
 
Ki tekinthető értelmi fogyatékos személynek? 
Akinek értelmi akadályozottsága-genetikai, illetőleg magzati károsodás vagy születési trauma 
következtében, továbbá 14. életévét megelőzően bekövetkező súlyos betegsége miatt-
középsúlyos vagy annál nagyobb mértékű. 
 
Ki tekinthető mozgásszervi fogyatékos személynek? 
Akinek-mozgásrendszer károsodása, illetőleg funkciózavara miatt-helyzetváltoztatása a külön 
jogszabályban meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerű használatát igényli. 
Segédeszköznek minősül pl., a kerekesszék, a hónalj- és könyökmankó, nem minősül 
segédeszköznek pl.: a tám bot és a járókeret.  
 
Ki tekinthető halmozottan fogyatékos személynek? 
Akinek a fenti súlyos fogyatékosságok közül legalább két fogyatékossága van. 
Akinek hallásvesztése olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére 
segédeszközzel sem képes, és látási fogyatékos, vagy értelmi fogyatékos, vagy 
mozgásszervi fogyatékos. 
 
 A fogyatékossági támogatás összege 2018. évben: 21.785,- Ft, és 26.813,- Ft, mely függ a 
fogyatékosság jellegétől és az önkiszolgálási képesség hiányától. 

 
Jogosultságot kizáró ellátás:  

-  vakok személyi járadéka 
-   magasabb összegű családi pótlék 

 
 
Az ellátás igénylésére visszamenőlegesen nincs lehetőség. A kérelem benyújtásának első 
napjától lehet jogosultságot szerezni. 

Időpontfoglalás 
 

nincs rá lehetőség 
 

Elektronikus 
ügyintézés 
 

van 
Hivatali kapu: SMKHCST (KRID azonosító: 647707163) 

 


