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VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK
A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető
tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus
világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány)
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének
és
életének
megóvása
érdekében
Magyarország
egész
területén
továbbra
is
veszélyhelyzet van érvényben. A Parlament módosította
a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló
törvényt, amelynek hatálya és így a koronavírus-járvány
miatti veszélyhelyzet 2022. június elsejéig tart.2 Így
továbbra is biztosítható a hatékony és gyors
döntéshozatal ahhoz, hogy a járvány okozta
nehézségekre rugalmasan lehessen válaszokat adni.
Amennyiben a járványhelyzet lehetővé teszi, a Kormány
kezdeményezni fogja a veszélyhelyzet korábbi
megszüntetését.
2022. június 18-áig3 hosszabbította meg a Kormány a
járványügyi készültséget. A rendelet szerint az eddig 2021.
december 18-áig tartó időszak határidejét 2022. június 18-ig
tolták ki.
A védelmi intézkedések aktuális, részletes szabályairól
a https://www.jogpontok.hu/Tajekoztatok oldalon
található tájékoztató anyagban olvashatóak további
fontos információk.

2021. évi CXXX. törvény a veszélyhelyzettel összefüggő egyes
szabályozási kérdésekről
3 705/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet a járványügyi készültség
bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet módosításáról
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A CSALÁDTÁMOGATÁSI ELLÁTÁSOK
ÖSSZEGZÉSE
A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény
(rövidítve és a továbbiakban: Cst.) a gyermeküket saját
háztartásukban nevelő családokat segíti, és alanyi jogon
teremt jogosultságot ellátásokra, hiszen a törvényben
szabályozott ellátásokat jövedelmi és vagyoni helyzetüktől
függetlenül, azonos feltételek mellett vehetik igénybe a
szülők.
A családtámogatási ellátások fontos, közös jellemzője, hogy
alanyi jogon járnak azoknak az igénylőknek, akik a
törvényben meghatározott feltételeknek megfelelnek. Ez azt
jelenti, hogy a családtámogatási ellátások csoportjába tartozó
egyes juttatások akkor is kifizetésre kerülnek, ha az igénylők
társadalombiztosítási jogviszonnyal nem rendelkeznek, mert
például nincs munkahelyük. Ezzel szemben az
egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai csak akkor járnak, ha az
igénylő rendelkezik – vagy megelőzően egy meghatározott
időtartamban – rendelkezett biztosítási jogviszonnyal.
Fontos, hogy nem minden családtámogatási ellátás jár akkor,
ha ugyanazon jogcímen TB ellátásban is részesül a jogosult.
Az azonos célt szolgáló ellátások esetén, ha mindkettőre
jogosult valaki, választania kell.
Azaz a TB CSED és GYED ellátása mellett nem jár a GYES.
Aki biztosított, az jobban jár az általában magasabb összegű
CSED, illetve GYED ellátással. Ettől még a biztosítottak
részére is fontos a családtámogatás, hiszen ha a GYED már
lejár (gyermek 2 éves kora) a biztosított is jogosulttá válik
3

GYES-re a gyerek 2-3 éves kora között, mivel a gyermek
születése miatti fizetés nélküli szabadság a gyermek 3. évéig
kérhető. A lenti táblázat mutatja meg, hogy melyik ellátást
lehet/érdemes igénybe venni.
Egyszeri ellátás Havi ellátás TB
TB
ellátástól rendszerében
függetlenül jár
(vagylagosan
igényelhető)
Anyasági
CSED (szülési
támogatás
szabadság
64.125 Ft
időtartamára)
Nincs
maximuma,
korábbi kereset
70%-a

Havi ellátás TB
rendszerén kívül
(vagylagosan
igényelhető)
GYES (ha nincs
CSED és nincs
GYED általában
a gyerek 3. éves
koráig)
28.500 Ft/gyerek
maximum
2
gyermek
után
igényelhető
GYED
GYET
(3
(maximum
gyermek esetén
gyermek 2 éves járhat, nincs más
koráig)
ellátás, se főállás)
Korábbi kereset 28.500 Ft/hó
70%-a, de van
maximuma
(2022-ben
280.000 Ft)4

I. Anyasági támogatás
A mindenkori minimálbér (ami 2022-ben 200.000 Ft) kétszeresének a
70%-a.
4
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Az anyasági támogatás egy egyszeri, tehát nem havonta
folyósított, feltételhez kötött pénzbeli ellátás.
Anyasági támogatás annak a nőnek jár a szülést követően, aki
a várandóssága alatt legalább négy alkalommal (illetve
koraszülés esetén legalább egyszer) várandósgondozáson
(terhesgondozáson) vett részt.
Az anyasági támogatás a gyermek halva születése esetén is
jár. Az örökbefogadó szülőnek is jár a támogatás, ha a szülést
követő hat hónapon belül az örökbefogadást jogerősen
engedélyezték, illetve a gyermek gyámjának is, ha a születést
követő hat hónapon belül a gyermek a gyám gondozásába
kerül.
Az ellátás összege egy gyermek után 64.125 Ft, míg ikrek
esetén 85.500 Ft, az összeget levonás nem terheli.
II. Családi pótlék
A családi pótlék két formában (nevelési ellátás vagy
iskoláztatási támogatás), havi rendszerességgel folyósított
ellátás. A törvény rendelkezése szerint az állam a gyermek
nevelésével, iskoláztatásával járó költségekhez5 kíván
hozzájárulni a családi pótlék folyósításával. A családi pótlék
nevelési ellátás címén jár a még nem tanköteles gyermek
után, míg iskoláztatási támogatás címén jár a tanköteles vagy
életkora alapján már nem tanköteles, de közoktatási
intézményben tanulmányokat folytató gyermek után.
Egy gyermek után egy időben csak egy jogosult (szülő)
kaphat családi pótlékot. Ha azonban a két külön élő szülő a
saját háztartásában időszakonként felváltva gondozza, neveli
A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (Cst.) 6. §
(1) bekezdése
5
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a gyermeket, akkor erről szóló nyilatkozatukra a családi
pótlékot egymás között egyenlő arányban megoszthatják.
A családi pótlék havi összege a gyermekek számától és egyéb
feltételtől függ.6 Legkisebb összege 12.200 Ft, levonás az
összeget nem terheli.
III. A gyermekgondozási támogatás
A törvény7 a gyermekek gondozására tekintettel két,
egymással összefüggő, havi rendszerességgel járó ellátási
formát szabályoz a gyermekgondozási támogatások
gyűjtőfogalom alatt. Közös mindkét ellátási formában, hogy
alanyi jogon járnak, tehát függetlenül attól, hogy az
igénylőnek volt-e előtte biztosítási jogviszonya (pl.
munkahelye révén) vagy sem. A „gyermekgondozási
támogatások” két ellátási formát jelentenek tehát, a
gyermekgondozást segítő ellátást (korábbi elnevezésén
gyermekgondozási segélyt, azaz GYES-t, jelenlegi neve
szintén GYES, továbbiakban: GYES) és a gyermeknevelési
támogatást (továbbiakban: GYET). Mindkettő szolgálati idő
a nyugdíj szempontjából.
Ezen ellátások együtt nem vehetők igénybe, a GYES a
gyermek 3 éves koráig jár, két gyerek után dupla összeget kap
a jogosult, és ha a legkisebb gyermek is betölti a 3. életévet,
akkor a kereset pótlására opció lehet a GYET, feltéve, hogy
legalább három gyermeke van az igénylőnek.

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (Cst.) II.
fejezet, 11. §
7 A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (Cst.) III.
fejezete
6
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III./1. A gyermekgondozást segítő ellátás (GYES)
Gyermekgondozást segítő ellátást, azaz GYES-t kaphat a
gyermek szülője és a gyám a saját háztartásában nevelt
gyermek 3. életévének betöltéséig, ikergyermekek esetén
a tankötelessé válás évének végéig, illetve ha a gyermek
tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos, a gyermek 10.
életévének betöltéséig. Az ellátás CSED vagy GYED mellett
nem vehető igénybe.
A nagyszülő (a gyermek szülőjének vér szerinti vagy örökbe
fogadó szülője) és annak vele együtt élő házastársa (abban az
esetben is, ha az a gyermeknek nem vér szerinti nagyszülője)
is kaphat GYES-t a szülő helyett, hogy az dolgozhasson, ha
a gyermek elmúlt 1 éves. További feltétel, hogy a gyermek
gondozása és nevelése a szülői háztartásban történjen és a
szülők (tehát mindketten) írásban nyilatkozzanak arról, hogy
lemondanak a GYES-ről és egyetértenek azzal, hogy a
GYES-t a nagyszülő kapja helyettük.
A GYES-ben részesülő szülő a gyermek fél éves koráig nem
dolgozhat, nem folytathat keresőtevékenységet, gyereket
bölcsödében nem helyezheti el.8 Ezt követően viszont
időkorlátozás nélkül dolgozhat és ezalatt a gyermeket családi
napköziben vagy bölcsődében helyezheti el. Ha a nagyszülő
kapja a GYES-t, a gyermek hároméves kora után legfeljebb

A gyermekek napközbeni ellátását kell megszervezni azon gyermekek
számára, akiknek szülei munkavégzésük – ideértve a gyermekgondozási
díj, a gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermeknevelési támogatás
folyósítása melletti munkavégzést is –, képzésben való részvételük,
nappali rendszerű iskolai oktatásban, felnőttoktatásban, felsőoktatási
intézményben nappali képzésben való részvételük, betegségük vagy
egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.
8
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heti harminc órát dolgozhat, azonban ha otthonról végez
munkát, akkor azt időkorlátozás nélkül teheti.
A jogosult egyidejűleg legfeljebb két gyermek után kaphat
GYES-t, ha annak feltételei fennállnak, a harmadik gyermek
után már nem. Bármelyik szülő igényelheti, ha közösen
nevelik a gyermeket, de ha a GYES-t az első gyermek után
az anya számára folyósítják, akkor a második gyermek
megszületése esetén az újabb GYES-t is kizárólag az anya
igényelheti, így egyidejűleg a két GYES összeget az anya
számára fogják utalni.
Összege az öregségi nyugdíj legkisebb összege, jelenleg
28.500 Ft/hó. Egy gyermek után a GYES tehát 28.500 Ft,9
két gyermek után pedig 2 x 28.500 Ft, azaz 57.000 Ft
havonta. Harmadik gyermekkel már nem kell számolni,
mivel a harmadik gyermek után már nem jár GYES, így az
összeg három gyermek esetén is 57.000 Ft havonta. Az
összegből 10% nyugdíjjárulékot vonnak le (25.650 Ft és
51.300 Ft a kifizetett összeg).
III./2. A gyermeknevelési támogatás (GYET)
A gyermeknevelési támogatás (GYET) hétköznapi
elnevezése a főállású anyaság. GYET-re az olyan szülő vagy
gyám jogosult, aki a saját háztartásában nevel 3 vagy ennél
több (tehát 4 vagy 5 stb.) kiskorú gyermeket.
A GYET legkorábban akkor igényelhető, ha a gyermekek
közül a legfiatalabb betöltötte a 3. életévét (addig TB
A gyermekgondozást segítő ellátás havi összege ikergyermekek esetén
azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (28.500 Ft)
2 gyermek esetén 200%-ával, 3 gyermek esetén 300%-ával, 4 gyermek
esetén 400%-ával, 5 gyermek esetén 500%-ával, 6 gyermek esetén 600%ával.
9
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ellátás/GYES jár), ezt követően addig jár a GYET, ameddig
a legfiatalabb gyermek a 8. életévét be nem töltötte. A GYET
akkor jár, ha legalább három olyan gyermek van a családban,
akinek az életkora 3 és 18 év között van, emellett
természetesen lehet egy vagy több idősebb testvér is, akik
már nagykorúak.
GYET mellett az ellátásra jogosult legfeljebb heti 30 órát
dolgozhat. Ha viszont otthonról végez munkát, akkor a
keresőtevékenység időben nincs korlátozva. Összege 28.500
Ft, amiből 10% nyugdíjjárulékot vonnak le (25.650 Ft).
SZJA visszatérítés
Akik 2021-ben családi kedvezményre akár egy napig is
jogosultak voltak, jogosultak a teljes évben befizetett szja
visszatérítésére a megadott korlátok között.
Családi kedvezményre jogosult, aki:
- gyermek után szülőként családi pótlékra jogosult,
- várandós nő és vele közös háztartásban élő házastárs
- a családi pótlékra saját jogán jogosult,
- rokkantsági járadékban részesül.
A várandósoknak is jár a visszatérítés, ha idén betöltik a 12.
hetet. A katások a tételesen befizetett adó 25%-ának
visszatérítésére jogosultak. Az érintetti kör itt is az előbbi.
A visszatérítés maximum értékhatára a 2020. decemberi
KSH által meghatározott teljes munkaidőben alkalmazásban
állókra vonatkozó havi átlagkereset 12-szerese, azaz 809.000
forint. Minden 18 év alatti, illetve mindkét, iskolába járó
gyereket nevelő szülő az átlagjövedelem szintjéig jogosult a
visszatérítésre. Ha a szülő több különböző jövedelme után
többféle módon adózik, a befizetett összegek összeadódnak,
de ekkor is érvényes a 809.000 forintos visszafizetési
összeghatár.
9

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (továbbiakban és röviden:
NAV) online felületén 2021. december 31-ig volt elérhető a
VISSZADO-nyilatkozat
a
gyermeket
nevelő
magánszemélyek szja-visszatérítéséhez. A nyilatkozat már
csak a 2021. december 31-ig beküldött nyilatkozat
helyesbítésére, javítására szolgál. Ha a 2021. december 31-i
határidőig nem történt meg a benyújtás, akkor az szjavisszatérítést a 21SZJA jelű bevallásban lehet igényelni az
adóbevallási tervezet kiegészítésével vagy önállóan
benyújtott bevallásban.
Tehát a VISSZADO-nyomtatvány benyújtási határideje
2021. december 31-én lejárt, a benyújtási határidő jogvesztő,
de a határidőben benyújtott hibás bizonylatok javítása, illetve
az adózói helyesbítések feldolgozása érdekében a NAV
befogadja a javító és helyesbítő bizonylatokat. A NAV 2022.
február 15-éig kiutalja az adó-visszatérítést annak, akinek
megállapítható a jogosultsága a NAV adatai – azaz a
benyújtott VISSZADO nyilatkozat vagy a családi pótlék alapján.
Az jogosult a visszatérítésre, aki 2021 bármely napján családi
kedvezményre jogosult és 2021-ben összevont adóalapba
tartozó vagy ekho szerint adózó jövedelmet szerzett vagy
bejelentett kisadózó. Összevont adóalapba tartozó
jövedelmek például:
- munkabér,
- költségtérítés,
- ingatlanbérbeadás jövedelme,
- az egyéni vállalkozásból vagy őstermelőként szerzett
jövedelem.
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FONTOS: Ha egy családban mindkét szülő jogosult családi
kedvezményre és mindketten rendelkeznek a kedvezmény
alapját képező jövedelemmel, vagy bejelentett kisadózók,
akkor az adóvisszatérítés külön-külön mindkét szülőnek jár,
független a gyermekek számától, vagy, hogy ki veszi igénybe
a családi kedvezményt, vagy kinek jön a családi pótlék, az
számít fenáll-e a jogosultság.
Az adóvisszatérítés összege
- az összevont adóalapba tartozó jövedelmet szerző
magánszemélynél az adóalapkedvezmények levonása
után megállapított adóalap 2021. évi adójának az
adókedvezmények levonása után fennmaradó része,
- az
ekhós
jövedelemmel
rendelkező
magánszemélynél a 2021. év tekintetében tőle levont
ekhónak az szja része (9,5%-a),
- a kisadózónál a 2021. évre rá tekintettel a kisadózó
vállalkozást terhelő tételes adó negyede,
- de a visszatérítés felső határa legfeljebb a 2020.
decemberi adatok alapján számolt éves átlagbér és a
15%-os adókulcs szorzata ezer forintra kerekítve,
azaz 809.000 forint.
Ha a magánszemély összevont (az adóalap-kedvezmények
levonása után megállapított) adóalapja utáni adó legalább egy
forint, de az 1000 forintot nem éri el, akkor a kedvezmény
összege 1000 forint.
Ha a kisadózó vállalkozás a veszélyhelyzet ideje alatt egyes
gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.)
Korm. rendelet alapján 2021. március és április hónapra
mentesült a tételes adó alól, akkor az adóvisszatérítés
kiszámításakor ez a kéthavi összeg nem vehető figyelembe.
11

Ha a magánszemély az szja-ból és az ekhóból is jogosult az
adóvisszatérítésre, akkor ennek együttes összege nem
haladhatja meg a felső határt.
Ha pedig a magánszemélynek az szja, az ekho és a kata
tekintetében is visszajár a kedvezmény, akkor ezek együttes
összege szintén nem lehet több, mint a felső határ.
A visszatérítés igénybevételének
jövedelemadó, ekho, kata.

sorrendje:

személyi

Részletek
és
további
tájékoztatás
a
https://www.nav.gov.hu/nav/ado/szja/szja_visszaterites
oldalon található.
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Magyar Államkincstár E-ügyfél
A Magyar Államkincstár E-ügyfél oldalán egyszerűen
intézheti hivatalos ügyeit. Megtalálhatóak azok a
formanyomtatványok, amelyek a családtámogatásokkal és a
fogyatékossági támogatással kapcsolatban hatályosan
használatban vannak.
Amennyiben elektronikusan szeretne ügyet indítani,
rendelkeznie kell ügyfélkapus regisztrációval (nem
ideiglenes, hanem már aktivált ügyfélkapus regisztrációval)
és az ügyfélkapun keresztül tud bejelentkezni portálra.
https://eugyfel.allamkincstar.gov.hu/
-

Online beadható űrlapok:
A bejelentkezett felhasználók a rendszerbe
online rögzíthetik a kérelmeiket, melyek validálás
után tárolódnak a rendszerben. „A rögzített
kérelmeim” menüpontban meg is tekinthetők a
rögzített kérelmek. Elektronikusan is indítható
ügyek kérelemnyomtatványai között azok a
nyomtatványok találhatók, melyek kitöltésével
ügyfélkapun keresztül elektronikusan tud
kérelmet benyújtani.

•
•
•

Kérelem anyasági támogatás megállapítására
Kérelem családi pótlék megállapítására
Kérelem családi pótlék megállapítására intézményi
elhelyezés esetén
Kérelem
gyermekgondozást
segítő
ellátás
megállapítására
Kérelem
gyermeknevelési
támogatás
megállapítására

•
•
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•
•

•

Kérelem fogyatékossági támogatás megállapítására
Kérelem anyasági támogatás megállapítására
külföldön született és külföldön élő magyar
állampolgárságú/nem magyar állampolgárságú
"Magyar igazolvánnyal" rendelkező gyermek esetén
Kérelem életkezdési letéti számla megnyitása iránt
külföldön élő magyar állampolgárságú/nem magyar
állampolgárságú 'Magyar igazolvánnyal' rendelkező
gyermek esetén

-

Offline beadható űrlapok:
A kérelmek validálás után pdf-be generálódnak,
így lementhetőek és nyomtathatóak.

•
•
•

Kérelem anyasági támogatás megállapítására
Kérelem családi pótlék megállapítására
Kérelem családi pótlék megállapítására intézményi
elhelyezés esetén
Kérelem
gyermekgondozást
segítő
ellátás
megállapítására
Kérelem nagyszülői gyermekgondozási segély
megállapítására
Kérelem
gyermeknevelési
támogatás
megállapítására
Kérelem fogyatékossági támogatás megállapítására
Kérelem anyasági támogatás megállapítására
külföldön született és külföldön élő magyar
állampolgárságú/nem magyar állampolgárságú
"Magyar igazolvánnyal" rendelkező gyermek esetén
Kérelem életkezdési letéti számla megnyitása iránt
külföldön élő magyar állampolgárságú/nem magyar

•
•
•
•
•

•
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állampolgárságú 'Magyar igazolvánnyal' rendelkező
gyermek esetén
-

Letölthető űrlapok:
A különböző ellátások kérelmezéséhez szükséges
dokumentumok tölthetőek le Microsoft Word
formátumban.

•
•
•

Kérelem anyasági támogatás megállapítására
Kérelem családi pótlék megállapítására
Kérelem családi pótlék megállapítására intézményi
elhelyezés esetén
Igazolás tartósan beteg, súlyosan fogyatékos
gyermekről
Igazolás tanulói jogviszony fennállásáról
Igazolás SNI gyermek tanulói jogviszonyának
megszűnéséről
Kérelem
gyermekgondozást
segítő
ellátás
megállapítására
Nyilatkozat nagyszülői gyermekgondozási segély
megállapításához
Kérelem
gyermeknevelési
támogatás
megállapítására
Kérelem fogyatékossági támogatás megállapítására
Melléklet a közösségi koordinációs rendeletek
hatálya alá tartozó személyek jogosultságának
megállapításához
E-411: Információ kérés a családi juttatásokra való
jogosultságról a családtagok lakhelye szerinti
E-401: A család összetételére vonatkozó igazolás a
családi juttatások odaítélésének alkalmazásához

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Elektronikusan is intézhető szolgáltatások (család,
egészségügy, nyugdíj, juttatások)
Az Ügyfélkapu segítségével a személyazonosság igazolása
mellett intézhetjük ügyeinket elektronikus ügyintézést nyújtó
intézményekkel.
A www.magyarorszag.hu oldalon számos szolgáltatás
található, bizonyos szolgáltatások kizárólag Ügyfélkapuregisztrációval vehetők igénybe, mások anélkül is
használhatóak. További részletek a www.magyarorszag.hu
oldalon, a Szolgáltatások listájában olvashatóak
Az alábbiakban a fontosabb, a JOGpontok projektek
jogterületeit tekintve releváns és online is indítható ügykörök
kerülnek felsorolásra, melyeknél az „Ügyintézés indítása”
linkre kattintva kezdhető meg az ügyek intézése:
Család

Születés
- Csecsemőgondozási díj
Anyakönyvi kivonat
- Anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem
Egészségügy
Egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásai
- Betegéletút lekérdezése iránti kérelem
- EESZT Elektronikus Egészségügyi
Szolgáltatási Tér
- TAJ nyilvántartással összefüggő szolgáltatások
Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai
- NEAK elektronikus nyomtatványok
- Táppénz keresőképtelenség esetén
- Társadalombiztosítási járulék
16

Nyugdíj, juttatás, segély
Családok támogatása
- Anyasági támogatás iránti kérelem
- Családi pótlék igénylés – iskoláztatási
támogatás
- Családi pótlék – nevelési ellátás
- Gyermekgondozási díj (GYED)
- Gyermekgondozást segítő ellátás (GYES)
- Gyermeknevelési támogatás
- Nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési
támogatása
Szociális ellátás
- Aktív korúak ellátásának igénylése
- Idős korúak járadékának igénylése
- Tanulmányi támogatások
- Települési támogatás keretében nyújtott
lakásfenntartási támogatás
Társadalombiztosítási nyugellátás
- ENYENYI adatszolgáltatás
- Nyugdíjbiztosítási adategyeztetés
- Társadalombiztosítási egyéni számla
- Társadalombiztosítási nyugellátás igénylése
elektronikus úton
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