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Beköszöntő 

Kedves Olvasóink! 

Ebben a lapszámunkban egy nagyon aktuális kérdést járunk körül: az igénybe vehető kedvez-
ményekről Pirityi András tájékoztatott minket. Köszönjük Neki! Természetesen további kérdé-
sekkel bátran keressék Őt az Alapítvány elérhetőségén keresztül. Természetesen a szükséges 
nyomtatványok beszerzésénél és kitöltésénél is segítséget nyújtunk. 
 
A Magyar Marfan Alapítvány munkatársai nevében áldott Húsvéti Ünnepeket kívánok minden 
kedves Olvasónknak! 
 
 
Budapest, 2013. március 29. 

Varró Csilla 
Főszerkesztő, MH 

 

A Marfan-szindrómások által igénybe vehető kedvezmények 

(Az összeállítást készítette: Pirityi András – Magyar Katalin férje) 

Az alábbiakban megpróbálom összefoglalni mindazon kedvezményeket, amelyeket a Marfan-

szindróma kapcsán feleségem és kisfiam számára igénybe vettünk, illetve igénybe fogunk venni. 

Lehet, hogy amit írok, nem lesz 100 %-ig tökéletes, de egyrészt megpróbálok praktikus tanácso-

kat adni, másrészt pedig becsatolom mindazon jogszabályokat, amelyek a mondandómmal kap-

csolatosak, hátha valaki alaposabban el kíván mélyedni bennük. Mint ahogyan kiderült, sokan 

nem tudnak e kedvezményekről, pedig erre már felhívhatták volna arra illetékesek a figyelmü-

ket. 

Ezek a kedvezmények nem jövedelemhez kötöttek, de a nagyobb jövedelműek egy részében 

nyilván felmerül, hogy illik-e ezeket igénybe venni. Az anyagi helyzetem és a politikai helyzet 

változása miatt mindenkit arra biztatok, hogy ha a kedvezmények jogcíme fennáll (márpedig 

fennáll), akkor vegye igénybe ezeket. Egyrészt bárkinek csökkenhet a jövedelme, másrészt pedig 

előfordulhat, hogy megváltozik a kedvezmények rendszere, s elképzelhető, hogy aki a változás 

időpontjáig már jogosulttá vált a kedvezményekre, az jobban jár, mint aki ugyanezt a „reformok” 

után próbálja megtenni. Tudom, hogy rossz poén, de ne legyen senki szívbajos. 

 

I. Igazolás tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos gyermekről 
 

Ez az igazolás magasabb összegű családi pótlékra jogosít, ami nem csak a szó szoros értelmében 

magasabb összeget jelent, hanem utazási kedvezményt is, valamint (ha jól emlékszem) erre bi-

zonyos esetekben más adózási jogszabályok vonatkoznak, mint alapesetben, ezért hasznos fi-

gyelni erre. 
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Az általános jogszabályi keretet a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény adja 

meg, szerintem ebből számunkra a 4., 7., 8., 11. és 35. § vonatkozik. A lényeg az, hogy a családi 

pótlék összege tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család esetén jelen-

leg 23.300 Ft. A konkrét eljárási rend a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségek-

ről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendeletben található. 

 

E rendelet mellékletében szerepelnek a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségek 

és fogyatékosságok, amelyek között a Marfan-szindróma ugyan nem szerepel, de az L)3. alpont-

ban megtalálható a gerincoszlop és a mellkas deformitása, a B) pontban a kardiológiai betegsé-

gek, a K) pontban pedig az érzékszervi fogyatékosságok. Ugyancsak a rendelet melléklete tar-

talmazza a szakorvos által kitöltendő igazolás-mintát, valamint az ezzel kapcsolatos tájékoztatót. 

 

A szakorvos által kitöltött igazolást be kell adni a kincstárba, azaz a Magyar Államkincstár terüle-

tileg illetékes szervéhez, és ha ez sikerül, akkor már szinte sínen van minden, s megy az egész 

eljárás magától. Nekem pont itt volt problémám, mivel én (mint világéletében Budapesten lakó 

és dolgozó szülő) értelemszerűen Budapesten akartam beadni a kérvényemet, ez viszont azért 

okozott gondot, mert az előző munkahelyem a ceglédi államkincstár-kirendeltségen keresztül 

utalta a fizetésem. Ezért az arra szakosodott ügyintéző azt javasolta, hogy utazzam le Ceglédre, 

mivel még az államigazgatásban amúgy szokásos ügyiratátvételre és illetékességből történő át-

tételre sem volt hajlandó. Ezt követően javasolta, hogy vagy ne hazudjak, vagy költözzem fel vi-

dékről. Miután a biztonsági őrök kivezettek az épületből, kénytelen voltam még írásban futni né-

hány kört. 

Kérvényem ezután már magától vándorolt egy ideig a hivatalok között, aminek utána nem csak 

kérvényem kedvező elbírálásáról értesültem, hanem küldtek egy olyan plasztikkártyát is, amely 

kedvezményes utazási lehetőségeket is biztosít. Első közelítésben azt lehet mondani, hogy a gye-

reknek és a kísérőjének helyi közlekedésben ingyenes, helyköziben pedig 90 %-kal mérsékelt a 

díjszabás. Lehet, hogy „visszaélés”-nek tűnik, de ezt az igazolványt turisztikai célokra is igénybe 

szoktuk venni, mivel a kisfiammal notórius tömegközlekedők vagyunk. Pl. fillérekért elutazunk 

vidékre, s ott pedig jegyvásárlási bonyodalmak nélkül ingyen utazunk a helyi járműveken. 

 

II. Közgyógyellátás 
 

Ha az előző procedúrán túl vagyunk, akkor már a közgyógyellátás is automatikus, persze ezt is 

csak fáziskéséssel tudtuk meg. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény 50. § (1) bekezdés h) pontja szerint közgyógyellátásra az jogosult, aki után szülője vagy 

eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül. A közgyógyellátásra vonatkozó kérelmet 

a jogszabály szerint a helyi polgármesteri hivatal jegyzőjéhez (valójában általában a Szociális 

Osztályra) kell benyújtani, akik a már említett egyetlen jogcím alapján meghozzák a közgyógyel-

látásra vonatkozó határozatot, amely által jogosulttá váltunk az idézett jogszabály 49. §-ában 

részletezett ellátásokra, azaz bizonyos gyógyászati segédeszközökre és ellátásokra, a mi ese-
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tünkben pedig konkrétan évi 6000 Ft gyógyszerkeretre. Azóta rájöttünk, hogy ezzel az igazol-

vánnyal egyéb kedvezmények is igénybe vehetők (pl. kedvezményes óvodai étkeztetés). 

 

III. Súlyosan fogyatékos magánszemély által igénybe vehető személyi kedvezmény 
 

Ez a kedvezmény elviekben hasonlít a magasabb összegű családi pótlékhoz, de mivel itt felnőt-

tekről van szó, a jogszabályi környezet és az eljárási rend teljesen más. E tekintetben is későn 

kaptunk észbe, úgyhogy a feleségem most kénytelen az elmúlt évek adóbevallásaival kapcsolat-

ban önellenőrzést végezni. (Ha valakinek esetleg az elmúlt években volt több száz millió Ft-os 

végkielégítése, akkor egy füst alatt, egy nyomtatványon azt is „önellenőrizheti”.) 

 

A jogszabályi alap ez esetben a súlyos fogyatékosság minősítéséről és igazolásáról szóló 

49/2009. (XII. 29.) EüM rendelet és az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igény-

bevétele szempontjából súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló 335/2009. (XII. 

29.) Korm. rendelet. Ez utóbbi rendelet mellékletében sincs konkrétan nevesítve a Marfan-

szindróma, de a szívbetegségek részletezését tartalmazó táblázatból feleségemre ráhúzható volt 

a Q23, Q231, Q233 és Q25 jogcím. Az EüM-rendeletből és annak mellékletéből kifolyólag Sza-

bolcs doktor úr az I. Országos Marfan Találkozón vállalta be az adóelőleg-nyilatkozatról szóló 

igazolás kiállítását. Célszerű beikszeltetni vele a fogyatékos állapot végleges voltát is az adóelő-

leg-nyilatkozaton. 

 

Ettől kezdve a sztenderd adóbevallás-eljárási alapelveket kell alkalmazni. Nem kell semmit a be-

valláshoz becsatolni, csak egy esetleges adóellenőrzés miatt minden okmányt félre kell tenni. A 

már említettek miatt a későn ébredők az utolsó öt év vonatkozásában önellenőrzést tehetnek, 

ami egyik „sorstárs”-nak már sikerült is, mi csak most fogjuk ezt elkezdeni. 

 

Feleségem készített egy kis „sorvezető”-t annak érdekében, hogy az elmúlt évek adóbevallásai-

ban mit hova kell írni. Természetesen mindegyik adóbevallás elején jelölni kell azt, hogy adót 

kívánunk visszaigényelni. 

A visszaigényelhető adó sincs kötve jövedelem-határhoz, az minden évben fix összeg, de van ha-

vonkénti értéke is arra az esetre, ha a jogcím nem az egész évre vonatkozik. 

 

a) 2010.: 40. sorba 44.100 Ft-ot kell írni. 
b) 2009.: 84. és 35. sorba 42.900 Ft-ot kell írni 
c) 2008.: 81. és 34. sorba 41.400 Ft-ot kell írni 
d) 2007.: 81. és 34. sorba 39.300 Ft-ot kell írni. 

 

Remélem, hogy tudtunk segíteni a fentiekkel; ha egyéb, ilyen jellegű tapasztalatra szert teszünk, 

azt is megosztjuk mindenkivel. 
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Gyermek utáni pótszabadság 
 
A Munka Törvénykönyve alábbi módosulása alapján a Marfanos gyermekre alapesetben nem 2, 
hanem 4 nap pótszabadság jár. 
 

118. § (1) A munkavállalónak a tizenhat évesnél fiatalabb 

a) egy gyermeke után kettő, 

b) két gyermeke után négy, 

c) kettőnél több gyermeke után összesen hét 

munkanap pótszabadság jár. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti pótszabadság fogyatékos gyermekenként két munkanappal nő, 
ha a munkavállaló gyermeke fogyatékos. 

(3) A pótszabadságra való jogosultság szempontjából a gyermeket először a születésének 
évében, utoljára pedig abban az évben kell figyelembe venni, amelyben a tizenhatodik életévét 
betölti. 

(4) Az apának gyermeke születése esetén, legkésőbb a születést követő második hónap végé-
ig öt, ikergyermekek születése esetén hét munkanap pótszabadság jár, amelyet kérésének meg-
felelő időpontban kell kiadni. A szabadság akkor is jár, ha a gyermek halva születik vagy meghal. 
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