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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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AZ
EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS
ELLÁTÁSAI

PÉNZBELI

Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásait szabályozó törvény
erre vonatkozó rendelkezése4 egy másik jogszabályra
(törvényre)5 utal tovább, amely a „biztosított” fogalmán
keresztül határozza meg, hogy ki jogosult az
egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaira. E törvény alapján
biztosított (tehát társadalombiztosítási jogviszony alanya)
egyebek mellett, aki munkaviszonyban, közalkalmazotti,
közszolgálati jogviszonyban, kormányzati szolgálati
jogviszonyban áll, aki álláskeresési támogatásban részesül, a
kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni
és társas vállalkozó és még sok más személy. Anélkül, hogy
ki lenne fejtve, hogy pontosan ki minősül a törvény szerint
biztosítottnak, elmondható, hogy a biztosítási jogviszony
leggyakoribb esete az, amikor valaki munkaviszonyban áll,
tehát alkalmazott.
A biztosítottak ellátási jogosultságát a járulékfizetés alapozza
meg, azaz leegyszerűsítve: az biztosított a gyermek utáni
pénzbeli ellátások szempontjából, aki fizet/fizetett
egészségbiztosítási járulékot.
A 2020. július 1-jétől hatályos új Tb törvény6 szerint az eddig
megszokott járulékok, tehát a nyugdíjjárulék (10%), az
egészségbiztosítási járulékok (7%), és a munkaerő-piaci
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII.
törvény (Ebtv.) 6. § (1) bekezdése
5 A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 5.
§ (1) bekezdése
6 2019. évi CXXII. törvény - a társadalombiztosítás ellátásaira
jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről
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járulék (1,5%) összeolvadásával egy egységes új járulék, a
társadalombiztosítási járulék (18,5%) keletkezett.
Fontos kiemelni, hogy aki „biztosítottnak” minősül, az nem
csupán az egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásaira
(pl. gyógykezelések, mint a háziorvosi vagy fogászati
ellátások) szerez jogosultságot, hanem az egészségbiztosítás
pénzbeli ellátásaira és a baleseti ellátásra is. Míg egy olyan
személy, aki egészségügyi szolgáltatási járulékot fizet
(melynek összege 2022. január 1-jétől 8.400 Ft/hó, azaz 280
Ft/nap), csak az egészségbiztosítás egészségügyi
szolgáltatásainak igénybevételére szerez jogosultságot, más
ellátásra, így pl. a pénzbeli ellátások igénybevételére nem.
Új rendelet született Magyarország területén tartózkodó,
egészségügyi szolgáltatásra a társadalombiztosítás keretében
nem jogosult személyek egészségügyi ellátásának, valamint
az egészségügyi szolgáltatás biztosítására kötött
megállapodásnak az egyes szabályairól. 7
Ez az új rendelet 2020. augusztus 20. napján lépett hatályba.
Ezzel egyidejűleg hatályát vesztette a Magyar Köztársaság
területén tartózkodó, egészségügyi szolgáltatásra a
társadalombiztosítás keretében nem jogosult személyek
egészségügyi ellátásának egyes szabályairól szóló 87/2004.
(X. 4.) ESZCSM rendelet.
Amennyiben a megállapodást kötő személy:

28/2020. (VIII. 19.) EMMI rendelet a Magyarország területén
tartózkodó, egészségügyi szolgáltatásra a társadalombiztosítás keretében
nem jogosult személyek egészségügyi ellátásának, valamint az
egészségügyi szolgáltatás biztosítására kötött megállapodás egyes
szabályairól
7
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nagykorú, akkor a szerződéskötés napján
érvényes mindenkori minimálbér 50%-át – 2022.
évben 200.000 Ft-os minimálbér alapul vételével
– 100.000 Ft havi járulékot kell fizetni.
18 évesnél fiatalabb személy esetében a
mindenkori minimálbér 30%-át – 2022. évben a
200.000 Ft-os minimálbér alapul vételével – 60.000
Ft havi járulékot kell fizetni.
Magyarország területén oktatási intézmény
nappali
rendszerű
oktatása
keretében
tanulmányokat
folytató
külföldi
állampolgár esetén a szerződéskötés napján
érvényes minimálbér 30%-át – 2022. évben a
200.000 Ft-os minimálbér alapul vételével – 60.000
Ft havi járulékot kell fizetni.

Az első hónapra esedékes járulékot a megállapodás
megkötésével
egyidejűleg
kell
befizetni,
és
a
későbbiekben havonta előre, a jogosultsági hónapot
megelőző hónap 12. napjáig kell a megállapodás
szerinti járulék összegét megfizetni.
A pénzbeli ellátásokra vonatkozó általános rendelkezések
között a törvény szabályozza az ún. együttfolyósítási
tilalmakat, amikor tehát azonos biztosítási jogviszony
alapján többféle ellátásra is jogosult lenne a biztosított (1.) és
rendezi a gyermekgondozást segítő ellátás (GYES) és az
egészségbiztosítás alább bemutatott pénzbeli ellátásainak
egymáshoz való viszonyát (2.)8. Azaz azonos célú ellátások
esetében egyszerre csak egy ellátás jár. Az is általános
8

A 1997. évi LXXXIII. törvény indokolása, a törvény 39. §-hoz fűzött
indokolás
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szabály, hogy egy gyermek után csak egy szülő vehet
igénybe ellátást.
1. Azonos célú TB ellátások közötti választás
Aki ugyanazon biztosítási jogviszony alapján egyidejűleg
táppénzre (vagy baleseti táppénzre), csecsemőgondozási
díjra (CSED-re), illetve gyermekgondozási díjra (GYED-re)
is jogosult, választása szerint, a törvényben meghatározott
kivételekkel, csak az egyik ellátást veheti igénybe. A táppénz,
a CSED és a GYED az egészségbiztosítás pénzbeli
ellátásainak gyűjtő kategóriájához tartoznak, így indokolt,
hogy ha valaki több ilyen ellátásra lenne jogosult, akkor
egyszerre csak egyfajta ellátást vehet igénybe.
Érthető, hogy ha CSED-et vagy GYED-et folyósítanak, és
általában otthon van a szülő a gyermekkel, táppénzre nem
mehet, hiszen munkavégzés céljából a munkahelyén nem is
jelenik meg (bár a munkaviszony fennáll). Ez ugyanakkor
főszabály, amely alól vannak kivételek, ahogy azt a GYED
extra szabályainál látni.
2. Azonos célú TB és családtámogatási ellátás közötti
választás
Aki ugyanazon gyermeke után a gyermekgondozási
támogatások valamelyik fajtájára, tehát gyermekgondozást
segítő ellátásra (GYES-re) vagy gyermeknevelési
támogatásra (GYET-re) jogosult és emellett egyidejűleg
táppénzre, CSED-re vagy GYED-re is jogosult lenne,
választása szerint csak az egyik ellátást veheti igénybe.
Kivételt képez az olyan személy, aki gyermekgondozási
támogatás (tehát GYES vagy GYET), illetve
gyermekgondozási díj (GYED) igénybevétele mellett
munkát vállal, munkavégzése során keresőképtelen lesz és
ezért táppénzre vagy baleseti táppénzre megy. Ha tehát
6

valaki az erre vonatkozó szabályok szerint GYES, GYET
vagy GYED mellett visszamegy dolgozni és ekkor lesz pl.
betegség miatt munkaképtelen, akkor táppénzre mehet a
részére folyósított ellátások mellett is.
Ha a szülők a közös háztartásukban élő gyermekük után
egyidejűleg jogosultak táppénzre, csecsemőgondozási díjra
(CSED-re), gyermekgondozási díjra (GYED-re), valamint
gyermekgondozási támogatásra (tehát GYES-re vagy
GYET-re), a szülők választása szerint az ellátást csak az egyik
szülő veheti igénybe. Kivételt jelent ez alól a gyermekápolási
táppénz, mivel a beteg gyermekkel bármelyik szülő otthon
maradhat.
Ha a szülőknek különböző korú gyermekeik vannak, pl. egy
idősebb és egy fiatalabb és az egyik gyermek után
gyermekgondozást segítő ellátásra (GYES-re) jogosult
valamelyik szülő (a szülők dönthetik el, hogy ez melyikük
legyen), akkor emellett a másik gyermek jogán ugyanez a
szülő igénybe veheti a CSED-et vagy a GYED-et vagy
táppénzre mehet. Fontos azonban, hogy a különféle
ellátásokat a szülők nem oszthatják meg egymás között, ha a
szülők a közös háztartásban élő gyermekeik jogán
egyidejűleg gyermekgondozási támogatásra (tehát GYES-re
vagy GYET-re), illetve emellett táppénzre, CSED-re vagy
GYED-re is jogosultak, a gyermekápolási táppénz fent már
említett kivételével a gyermek utáni ellátásokat csak az egyik
szülő veheti igénybe.
Ugyancsak fontos kedvezmény, hogy ha a szülőnek
különböző korú gyermekei vannak és az egyik gyermeke után
jogosult csecsemőgondozási díjra (CSED-re) vagy
gyermekgondozási díjra (GYED-re), akkor a másik
gyermeke után járó csecsemőgondozási díjat (CSED-et) vagy
7

gyermekgondozási díjat (GYED-et) egyidejűleg is igénybe
veheti. Ilyenkor a két gyermek után az ellátások duplán
kerülhetnek kifizetésre.
A TB ellátásai kapcsán fontos kiemelni, hogy a korábban az
egészségbiztosítás fő szervének számító Országos
Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) pénzbeli ellátásokkal,
utazási költségtérítéssel, baleseti táppénzzel összefüggő
egyes feladatai 2017. január 1-től az Országos
Nyugdíjbiztosítási Főigazgatósághoz kerültek át. 2017. július
1-jétől a társadalombiztosítási kifizetőhellyel nem rendelkező
foglalkoztatók a csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási
díj, táppénz és baleseti táppénz iránti kérelmeket kizárólag
elektronikus úton nyújthatják be.
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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.
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•
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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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