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Kedves Kollégák! 
 

2013. április 1-től új MAGASABB ÖSSZEGÛ CSALÁDI PÓTLÉK (a köztudatban 

FELEMELT CSALÁDI PÓTLÉK - Fcsp) jogosultságról szóló rendelet lép érvénybe. 

Jelentősen megváltoznak a szakorvosok – így a gyermekneurológusok - lehetőségei is a 

szakvélemény, javaslat kiadására. 

Levelünk első részében kiemeltük a rendelet legfontosabb részeit. 

A második részben kitérünk a részletekre, ezt is érdemes tanulmányozni. 

 

I. Az emberi erõforrások miniszter   3/2013. (I. 7.) EMMI rendelete a MAGASABB 

ÖSSZEGÛ CSALÁDI PÓTLÉKra jogosító betegségekrõl és fogyatékosságokról szóló 

5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet módosításáról 

 

KIEMELÉSRE ÉRDEMES TÉNYEK: „6. § A magasabb összegû családi pótlékra jogosító 

betegségekrõl és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet módosításáról 

szóló 3/2013. (I. 7.) EMMI rendelet hatálybalépését megelõzõen e rendelet 2013. március 31-

én hatályos rendelkezései szerint kiállított igazolás az igazoláson feltüntetett érvényességi 

idõn belül – a tartós beteg vagy súlyosan fogyatékos állapot véglegességének tényét 

megállapító igazolás esetén a gyermek 18. életévének betöltéséig – felhasználható.” 

EZ AZT JELENTI, HOGY A 2013. MÁRC. 31-IG KIÁLLÍTOTT FCSP-K NEM 

VESZTIK ÉRVÉNYÜKET, HANEM AZ IGAZOLÁSON  LÉVŐ HATÁRIDŐIG 

ÉRVÉNYBEN MARADNAK. MEGÚJÍTANI CSAK A HATÁRIDŐ LEJÁRTAKOR 

SZÜKSÉGES. 

 

NEUROLÓGUS szakvéleményt adhat a következő betegségekben: 

H (Neurológiai betegségek) 

J (Fejlődési rendellenességek, ha van a betegnek neurológiai tünete is) 

M (mozgásszervi betegségek - ha van a betegnek neurológiai tünete is) 

P (Többszörös és összetett betegségek - ha a betegnek legalább egy betegsége neurológiai 

jellegű). 

 

 
NEUROLÓGUS NEM adhat szakvéleményt, javaslatot a következő betegségekben: 

Beszédzavarok (kivéve ha traumás eredetű) 

Mentalis retardatio és Tanulási részképességzavarok 

Neurofibromatosis – ha a betegnek nincs neurológiai tünete és /v. képalkotó vizsgálattal 

fehérállományi eltérése 

Anyagcserebetegségben - ha a betegnek nincs neurológiai tünete 

Autizmusban 

 

(Fenti betegségek esetén a diagnózist megállapítható szakértői bizottság adhat javaslatot a 

magasabb összegû családi pótlékhoz.) 

 
Az epilepszia diagnózisa ÖNMAGÁBAN nem indokolja a magasabb összegû családi pótlékra 

való jogosultságot. Ehhez visszatérő, havonta többször jelentkező rosszullét szükséges. 

 

 

II. Részletek: 
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1. melléklet a 3/2013. (I. 7.) EMMI rendelethez 

A magasabb összeg  családi pótlékra jogosító betegségek és fogyatékosságok esetén 

A KÖVETKEZŐ BNO KÓDOKKAL ADHAT GYERMEKNEUROLÓGUS 

IGAZOLÁST: 

 

A központi vagy perifériás idegrendszer sérülése, megbetegedése következtében az egyik alsó 

végtagra terjedő plegia vagy több végtagra terjedő súlyos paresis, illetve plegia 

G80  Csecsemőkori agyi bénulás 

G800  Spasticus agyi bénulás 

G801  Spasticus kétoldali bénulás 

G802  Csecsemőkori féloldali bénulás 

G803  Dyskineticus agyi bénulás 

G804  Ataxiás agyi bénulás 

G808   Egyéb csecsemőkori agyi bénulás 

G809  Csecsemőkori agyi bénulás k.m.n. 

G81  Féloldali bénulás (hemiplegia) 

G810  Féloldali petyhüdt bénulás 

G811  Féloldali spasticus bénulás 

G819  Féloldali bénulás k.m.n. 

G82  Kétoldali alsó végtag bénulás (paraplegia) és tetraplegia 

G820  Petyhüdt paraplegia 

G821  Spasticus paraplegia 

G822  Paraplegia k.m.n. 

G823  Petyhüdt tetraplegia 

G824  Spasticus tetraplegia 

G825  Tetraplegia k.m.n. 

G83  Egyéb bénulásos szindrómák 

G830  Felső végtag kétoldali bénulása 

G831  Az egyik alsó végtag bénulása 

G832  Az egyik felső végtag bénulása 

G833  Egy végtag bénulása k.m.n. 

G834  Cauda equina szindróma 

G838  Egyéb meghatározott bénulásos szindrómák 

G839  Bénulásos szindróma k.m.n. 

G35  Sclerosis multiplex 

 

Előrehaladott deformitással járó rendszerbetegségek 

G710   Izom dystrophia 

G12  Gerincvelői izomsorvadás és rokon szindrómák 

G120  Csecsemőkori gerincvelői izomsorvadás I. típus   [Werdnig-Hoffmann] 

G121  Egyéb öröklödő gerincvelői izomsorvadás 

G122  Mozgató neuron megbetegedés 

G128  Egyéb gerincvelői izomsorvadások és rokon szindrómák 

G129  Gerincvelői izomsorvadás k.m.n. 

M363   Arthropathia egyéb haematologiai rendellenességekben  (D50-D76+) 

M364  Arthropathia máshová osztályozott túlérzékenységireakciókban 

M368  A kötőszövet szisztémás rendellenességei máshová osztályozott, egyéb  

  betegségekben 

 

Neurofibromatosis (benignus) 
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I Q850 Neurofibromatosis (benignus) 

CSAK HA IDEGRENDSZERI TÜNETEI (NEM MENTALIS 

RETARDÁCIÓ) V. KÉPALKOTÓ VIZSGÁLAT SORÁN AGYI 

FEHÉRÁLLOMÁNYI LAESIO IS VAN 

 

Göbös agykeményedés     (sclerosis tuberosa) 

H Q851 Göbös agykeményedés (sclerosis tuberosa) 

 

Anyagcsere rendellenességek közül, DE CSAK HA NEUROLÓGIAI TÜNETE IS VAN: 

E70.0-E70.9 Az aromás aminosavak anyagcseréjének zavarai 

E71.0-E71.3 Az oldalláncos aminosavak és zsírsavak anyagcseréjének rendellenességei 

E72.0-E72.9 Az aminosav anyagcsere egyéb rendellenességei 

E73.0  Veleszületett laktáz-hiány 

E74.0- E74.9 A szénhidrát anyagcsere egyéb rendellenességei 

E75.0-E75.9 A sphingolipid anyagcsere rendellenességei és a zsírtárolás egyéb betegségei 

E76.0-E76.9 A glycosaminoglycan anyagcsere rendellenességei 

E77.0-E77.9 A glycoprotein anyagcsere rendellenességei 

E83.0  A réz-anyagcsere rendellenességei 

 

Egyéb fejlődési rendellenességgel születettek  „J” 

CSAK HA IDEGRENDSZERI TÜNETE (NEM MENTALIS RETARDÁCIÓ) IS VAN 

Q00.0-Q07.9 Az idegrendszer veleszületett rendellenességei 

Q89.4 Összenőtt ikrek 

Q90.9 Down-szindróma, k.m.n. 

Q91.3 Edwards-szindróma, k.m.n. 

Q91.7 Patau-szindróma, k.m.n. 

Q96.9 Turner-szindróma, k.m.n. 

Q98.4 Klinefelter-szindróma k.m.n. 

 

Neurológiai kórképek, „H” 

Gyermekközösségben elhelyezhető, de gyakori epilepsziás rohamok, magatartási zavar miatt 

gyakran hosszabb otthoni megfigyelést, pihenést igénylő epilepsziás betegek, akik 

felügyelete, ápolása miatt a családtagok kénytelenek a munkájuktól távol maradni. 

G40.0-G40.9  Epilepsia  

 

Fejlődésneurológiai kórképek, „H” 

U9930  Infantilis spinalis laesio 

U9950  Laesio cerebri progressiva cum effusionem subduralis 

U9960  Laesio cerebri progressiva cum neurodysphagiam 

U9970  Laesio cerebri progressiva epilepsiamque 

U9980  Laesio cerebri progressiva 

 

Beszédzavarok közül 

R47.0 Traumás eredet aphasia 

EGYÉB BESZÉDZAVAROK ESETÉN AZ AZT MEGÁLLAPÍTÓ BIZOTTSÁG SZAKORVOSAI 

 

Többszörös és összetett betegségek, „P” 

HA LEGALÁBB AZ EGYIK DIAGNÓZIS NEUROLÓGIAI BETEGSÉG 
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Pervazív fejlődési zavarok 

HA VAN NEUROLÓGIAI BETEGSÉGE IS PL. EPILEPSZIA 

N 1  F84.0 Gyerekkori autizmus (autismus infantilis) 

1 F84.1 Atípusos autizmus 

F84.2-F84.9 Rett szindroma 

 

Öröklődő ataxia, „H” 

G11.0-G11.9  Myasthenia gravis és egyéb myoneuralis rendellenességek 

H G70.0-G70.9 Myasthenia gravis és egyéb myoneuralis rendellenességek 

 

 

2. melléklet a 3/2013. (I. 7.) EMMI rendelethez 

A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegséget vagy fogyatékosságot 

megállapító igazolás kiadására jogosult szakorvos 

 

8. H) Neurológiai betegségek    Gyermekneurológus szakorvos 

 

10. J) Fejlődési rendellenességek    Érintett szakorvosok (ha van  

        neurológiai tünete is (nem  

        men.ret.!) 

 

12. L) Mozgásszervi fogyatékosságok Ortopéd, ortopéd traumatológus, reumatológus, 

mozgásszervi rehabilitációs szakorvos, továbbá 14 év alatti gyermek esetében 

gyermekgyógyász, gyermekneurológus szakorvos 

 

13. M) Értelmi fogyatékosság     Különböző szakértői bizottságok  

        gyermek és ifjúságpszichiáter  

        szakorvosai 

 

16. P) Többszörös és összetett betegségek   Érintett szakorvosok (ha van  

        legalább egy neurológiai begetsége  

        is (ez nem a men.ret.!) 

FONTOS! 

 

Kimaradtak a rendeletből lényeges kórképek: 

Hydrocephalus 

Craniosynostosis 

 

Ha Ti felfedeztek még hiányosságot, akkor légy szíves írjatok, mert a módosítás ügyében  

megpróbálunk eljárni. 

 

Üdvözlettel 

 Nagy Andrea és Szever Zsuzsa 

        


