
Rokkantsági járadék 
 
Aki az Országos Orvosszakért�i Intézet illetékes orvosi bizottságának szakvéleménye szerint a 25. 
életéve betöltése el�tt teljesen munkaképtelenné vált és nyugellátást, beleseti nyugellátást részére 
nem állapítottak meg, rokkantsági járadékra jogosult. [83/1987. (XII. 27.) MT rendelet 1. § (1)] 
 
 
A) Szabályozza: 
 
A rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet. 

 
 
B) Összege: 
 
A rokkantsági járadék összegét a nyugdíjszer� szociális ellátások emelésér�l szóló jogszabály 
tartalmazza (2005-re vonatkozóan a 379/2004. (XII. 28.) Korm. rendelet). 2005-ben 27 180.- Ft 
összegre jogosult: 
Aki az Országos Orvosszakért�i Intézet (OOSZI) illetékes orvosi bizottságának szakvéleménye szerint 
a 25. életéve betöltése el�tt teljesen munkaképtelenné vált (munkaképesség-csökkenésének mértéke 
100%-os) és nyugellátást, beleseti nyugellátást részére nem állapítottak meg. 

 
 
C) A rokkantsági járadék igénylési rendje  
 
1.) A rokkantsági járadékot az igénybejelentést megel�z� 6. hónap els� napjától, legkorábban 
azonban annak a hónapnak az els� napjától lehet megállapítani, amelyben az igényl� a 18. életévét 
betöltötte. 

 
2.) A rokkantsági járadék megállapítására irányuló igényt az igényl� vagy törvényes képvisel�je 
terjesztheti el� a jogosult lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál, illet�leg 
kirendeltségein. 

 

3.) Az igénybejelentéskor az erre a célra rendszeresített ONYF. 3515-319 jel� formanyomtatványt kell 
kitölteni, aláírni. 
 
4.) A rokkantsági járadék igényléséhez csatolni kell: 

- születési anyakönyvi kivonatot, 
- gondnokolt esetében a gondnoki kirendelésr�l szóló határozatot. 

 
5.) A rokkantsági járadékra való jogosultságról a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv határozattal dönt. 
 
6.) A rokkantsági járadékot a határozat alapján a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyósítja. 
 
7.) Az igény érvényesítésére, a jogorvoslatra, illet�leg a felel�sségre a társadalombiztosításra 
vonatkozó jogszabályokat kell megfelel�en alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a járadék mentes a 
végrehajtás alól. 

 
 
D) Nem jogosult rokkantsági járadékra az a személy, aki 
 
térítés nélkül van intézményben elhelyezve. 
 
 
E) A rokkantsági járadékra való jogosultság megsz�nik, ha 
 

- a jogosult részére nyugellátást, baleseti nyugellátást állapítanak meg, vagy 



- az OOSZI illetékes orvosi bizottságának szakvéleménye szerint a járadékos munkaképesség-
csökkenése a 100%-ot már nem éri el, vagy 

- a jogosult térítés nélküli intézetbe kerül, vagy 
- a jogosult meghal. 

 

 
F) Egyéb 
 
1.) A rokkantsági járadék nem nyugdíjbiztosítási ellátás függetlenül attól, hogy annak megállapítása és 
folyósítása a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek feladatkörébe tartozik. 
2.) Nem akadálya a rokkantsági járadék megállapításának, ha az igényl� fogyatékossági 
támogatásban részesül, illetve, ha az igényl� után családi pótlékot folyósítanak, továbbá az sem, ha a 
kérelmez� munkaviszonyban, egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll. 
3.) A rokkantsági járadék megállapításának nem feltétele, hogy az igényl� szolgálati id�t szerezzen. 

4.) A rokkantsági járadékban részesül� személy 
- jogosult a nyugdíjasok részére biztosított utazási kedvezményre, 
- rokkantsági járadéka a magánszemélyek jövedelemadója szempontjából adómentes. 

5.) A rokkantsági járadék nem min�sül jövedelemnek. [a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) a)] 
6.) A rokkantsági járadék rendszeres pénzellátásnak min�sül. [a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) i)] 
 


