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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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Meghosszabbították a lejáró határidőket és kitolták az
életkori határokat a veszélyhelyzet lejártát követő 30. napig
egyes családi támogatásoknál4. Többek között:5
-

Ha valaki a veszélyhelyzet alatt töltötte be a családi
otthonteremtési kedvezménynél (CSOK) az előre
vállalt gyermekek esetén a feleségnek előírt 40. vagy
a babaváró támogatásnál előírt 41. életévet, jogosult
marad a támogatásra a veszélyhelyzet lejártát követő
harmincadik napig.

-

Meghosszabbodik a különböző okiratok, például a
társadalombiztosításijogviszony-igazolás 30 napos
felhasználhatósága is.

-

Aki a veszélyhelyzet ideje alatt elveszíti a munkáját,
nem esik el a családtámogatások igénybevételének
lehetőségétől, mert a veszélyhelyzet időszakát is
beleszámítják a folyamatos társadalombiztosításijogviszonyba. Akkor is folyamatosnak tekintik a
társadalombiztosítási-jogviszonyt,
ha
a
veszélyhelyzet lejártát követő 3 hónapon belül ismét
elhelyezkedik az, aki korábban elveszítette az állását.

-

A veszélyhelyzet alatt a babaváró támogatás esetén a
várandósok meghatalmazhatják párjukat, hogy
egyedül intézhessék az igénylést.

567/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet a családok anyagi biztonságának
erősítése érdekében szükséges, a veszélyhelyzettel összefüggő egyes
rendelkezésekről
5 5
Hatályát a 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 1. § 33. a koronavírusvilágjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény
hatályvesztéséig meghosszabbította.
4
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-

A hitelmoratórium a 2020. március 18. előtt felvett
babaváró támogatásra és CSOK-hoz felvett kölcsön
visszafizetésére is vonatkozik. A hitelmoratórium
ideje alatt a kezességvállalási díjat sem kell
megfizetni, a CSOK-hoz nyújtott állami
kamattámogatás maximum 25 éves időszaka pedig
meghosszabbítható a moratórium idejével.
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CSALÁDI PÓTLÉK
A családi pótlék két formában (nevelési ellátás vagy
iskoláztatási támogatás), havi rendszerességgel folyósított,
feltételtől függő ellátás. A családi pótlék nevelési ellátás
címén jár a még nem tanköteles gyermek után, míg
iskoláztatási támogatás címén, a tanköteles vagy életkora
alapján már nem tanköteles, de közoktatási intézményben
tanulmányokat folytató gyermek után.
I./1. Kinek és milyen feltételekkel jár a nevelési ellátás
és iskoláztatási támogatás?
Családi pótlékra nevelési ellátás jogcímén jogosultak az
alábbi személyek a saját háztartásban nevelt gyermek után:
− a vér szerinti szülő vagy örökbe fogadó szülő,
− a szülővel együtt élő házastárs, aki azonban a
gyermeknek nem szülője,
− az a személy, aki a saját háztartásában gyermeket nevel,
akit örökbe akar fogadni és az erre irányuló eljárást már
megindította,
− a szülővel együtt élő élettárs (aki a gyermeknek nem
szülője), ha a háztartásukban a gyermekkel
életvitelszerűen együtt él és a gyermek szülőjével
élettársként legalább egy éve szerepel az Élettársi
Nyilatkozatok Nyilvántartásában, vagy ha ebben a
nyilvántartásban nem szerepel, egy olyan közokirattal
igazolja, hogy az élettársi kapcsolat fennáll, amelyet
legalább egy évvel a nevelési ellátás iránti kérelem
benyújtása előtt állítottak ki,
− a nevelőszülő és a gyám,
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− továbbá az a személy, akinél az erre vonatkozó törvényi
rendelkezés6 alapján a gyermeket ideiglenes hatállyal
elhelyezték.
Emellett nevelési ellátásra az intézmény képviselőjeként
jogosult a gyermekotthon vagy szociális intézmény vezetője,
a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka és a javítóintézet
igazgatója az intézményben elhelyezett gyermek után. Fenti
személyek a nevelési ellátásra a még nem tanköteles gyermek
után jogosultak, tehát a gyermek születésétől a tankötelessé
válása évének (amelyik évben augusztus 31-ig a hatodik
életévét betölti, illetve az ezt követő évben) október 31-éig.
Saját jogán (tehát nem szülőként vagy valamely intézmény
vezetőjeként) jogosult nevelési ellátásra a tizennyolcadik
életévét betöltött tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos
személy az iskoláztatási támogatás megszűnése után.
Az iskoláztatási támogatásra is a vér szerinti, örökbe fogadó
és nevelőszülő, a szülővel együtt élő házastárs vagy –
meghatározott feltételekkel – az élettárs stb. jogosult,
ugyanúgy, mint a nevelési ellátásnál. A különbség, hogy az
iskoláztatási támogatás a gyermek tankötelessé válása évének
november 1-jétől a tankötelezettség teljes időtartamára, tehát
annak a tanévnek a végéig jár, amelyben a tanuló a 16.
életévét betölti, ha pedig a gyermek (a személy) a
tankötelezettsége megszűnését (tehát a 16. életéve betöltését)
követően közoktatási intézményben tanul, akkor annak a
tanévnek az utolsó napjáig, amelyben a gyermek a 20. –
fogyatékossági támogatásra nem jogosult, de sajátos nevelési
igényű tanuló esetében a 23. – életévét betölti. Ha a tanuló
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény (Gyvt.) 72. § (1) bekezdése
6
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súlyosan és halmozottan fogyatékos, a szülőnek az
iskoláztatási támogatás a tankötelezettség teljesítésének
végéig jár, függetlenül attól, hogy a gyermek milyen iskolába
járt. A saját jogán jogosult iskoláztatási támogatásra az a
tanuló, aki köznevelési intézményben a tankötelezettsége
megszűnését (tehát a 16. életéve betöltését) követően
tanulmányokat folytat, akinek mindkét szülője elhunyt, vagy
aki kikerült a nevelésbe vétel alól, valamint a Cst. 8. § (3)
bekezdésében írt további esetekben.
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 gyermeket, akkor az erről szóló nyilatkozatukra
figyelemmel a családi pótlékot egymás között egyenlő
arányban, 50-50%, megoszthatják.
Ha egy gyermek után már folyósítanak nevelési ellátást,
akkor ugyanazon gyermek után egy időben iskoláztatási
támogatás nem folyósítható. Ha a gyermekek szülei egy
háztartásban élnek, a szülők együttes nyilatkozatot tehetnek,
hogy melyik gyermek után melyik szülőnek folyósítsák a
családi pótlékot.
Függetlenül attól, hogy a családi pótlékot a hónap melyik
napján igénylik és hogy a jogosultság melyik napon ér véget,
az ellátást mindig a teljes hónapra kell megállapítani és
folyósítani. Az illetékes szervek a családi pótlékot mindig
utólag, készpénzben történő kifizetés esetén a tárgyhónapot
követő hónap 10. napjáig, bankszámlára való utalás esetében
pedig a 3. napjáig folyósítják.
I./2. A családi pótlék havi összege
A családi pótlék havi összegét az alábbi táblázat tartalmazza:
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Feltétel
Egygyermekes család esetén
Egy gyermeket nevelő, egyedülálló szülő esetén
Kétgyermekes család esetén gyermekenként
Két gyermeket nevelő egyedülálló szülő esetén,
gyermekenként
Három- vagy többgyermekes család esetén,
gyermekenként
Három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló szülő
esetén, gyermekenként
Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket
nevelő család esetén, valamint a gyermekotthonban,
javítóintézetben, büntetés-végrehajtási intézetben vagy
szociális intézményben élő, továbbá nevelőszülőnél
elhelyezett tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos
gyermek után
Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket
nevelő egyedülálló szülő esetén, a tartósan beteg,
illetve súlyosan fogyatékos gyermek után
Saját jogán nevelési ellátásra jogosult, a tizennyolcadik
életévét betöltött, tartósan beteg, illetve súlyosan
fogyatékos személy, az iskoláztatási támogatás lejárta
után
A gyermekotthonban, javítóintézetben, büntetésvégrehajtási intézetben vagy szociális intézményben
élő, továbbá nevelőszülőnél vagy ideiglenes hatállyal
elhelyezett gyermek után

Összeg (Ft)
12.200
13.700
13.300
14.800
16.000
17.000

23.300

25.900

20.300

14.800

A fenti táblázatban szereplő három legmagasabb összeg ún.
magasabb összegű családi pótléknak minősül, amelyre
bizonyos betegségben vagy fogyatékosságban szenvedő
gyermek után jogosultak a szülők. Az erre jogosító
betegségek és fogyatékosságok fajtáit és súlyosságát külön
jogszabály7 tartalmazza. Tartósan beteg, illetve súlyosan
5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet a magasabb összegű családi pótlékra
jogosító betegségekről és fogyatékosságokról
7
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fogyatékos gyermeknél, ha állapota végleges, 18. éves koráig
újabb igazolás benyújtására nincs szükség.
A 18 évesnél idősebb személy abban az esetben jogosult a
magasabb összegű családi pótlékra, ha a 18. életévének a
betöltése előtt munkaképességét legalább 67%-ban
elvesztette,
vagy
legalább
50%-os
mértékű
egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek egészségi
állapota a rehabilitációs hatóság minősítése alapján a
tizennyolcadik életévének betöltése előtt sem haladja meg az
50%-os mértéket, és ez az állapot legalább egy éve tart, vagy
előreláthatólag legalább egy évig fennáll.
A magasabb összegű családi pótlék annak a hónapnak a
végéig jár, ameddig a betegség vagy súlyos fogyatékosság
fennállását igazolták.
A törvény pontosan előírja, hogy a családi pótlék összegének
meghatározásánál mely gyermekeket lehet figyelembe venni.
A Cst. 12. § alapján figyelembe kell venni azt a vér szerinti,
örökbe fogadott vagy nevelt gyermeket, aki az igénylő
háztartásában él, és akire tekintettel a szülő, a nevelőszülő, a
gyám családi pótlékra jogosult, aki köznevelési intézmény
tanulója vagy felsőoktatási intézményben első felsőfokú
szakképzésben, első alapképzésben, első mesterképzésben
vagy első egységes, osztatlan képzésben részt vevő hallgató
és rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, stb.
A törvény alapján úgy kell tekinteni, hogy a gyermek még a
szülői háztartásban él, akkor is, ha átmenetileg nem
tartózkodik otthon, mert külföldön vagy belföldön tanul
vagy épp gyógykezelésen kell részt vennie, továbbá akkor is,
ha 30 napnál nem hosszabb ideig szociális intézményben
helyezték el, illetve a szülő kérelmére vagy beleegyezésével
átmeneti gondozásban részesül.
A törvény részletesen meghatározza, hogy a családi pótlék
összege szempontjából kit kell egyedülállónak tekinteni. Ez
9

azért fontos, mert az egyedülálló szülő több családi pótlékot
kaphat, mint ahol két szülő neveli a gyermeket vagy
gyermekeket.8 A családi pótlék összegének megállapítása
szempontjából egyedülállónak kell tekinteni azt a szülőt,
gyámot is, aki saját maga, illetve akinek a házastársa, élettársa
‐ köznevelési intézmény tanulója, felsőoktatási
intézmény első oklevelet szerző hallgatója és
jövedelme nincs,
‐ vakok személyi járadékában vagy fogyatékossági
támogatásban részesül,
‐ megváltozott
munkaképességű
személyek
ellátásában részesül és egyéb jövedelme nincs,
‐ nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati
járandóságban, táncművészeti életjáradékban vagy
átmeneti bányászjáradékban részesül, feltéve, ha
nyugdíjának, ellátásának összege nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, és
egyéb jövedelme nincs,
‐ időskorúak járadékában, rokkantsági járadékban,
hadigondozási járadékban részesül, és egyéb
jövedelme nincs, illetve az aktív korúak ellátására
való jogosultságát megállapították,
‐ a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte,
és jövedelme nincs.
I./3. Hogyan igényelhető családi pótlék

A családok támogatásáról szóló törvénynek az egyedülálló jogosultakra
vonatkozó részletes rendelkezéseit a 12. § (3) bekezdés tartalmazza.
8
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Családi pótlék az erre vonatkozó formanyomtatvány
kitöltésével és benyújtásával igényelhető.9
A kitöltött és aláírt formanyomtatványt és mellékleteit a
bejelentett lakóhely, tartózkodási hely szerint illetékes
fővárosi és megyei kormányhivatal ügyfélszolgálatán, a
fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi)
hivatalánál vagy
a kormányablaknál,
illetve
a
társadalombiztosítási kifizetőhelyen vagy a családtámogatási
kifizetőhelyen
lehet
benyújtani,
személyesen
az
ügyfélszolgálaton vagy postai úton, illetve ügyfélkapun
keresztül elektronikusan (ügyfélkapus azonosítással).
A formanyomtatványhoz mellékletként az alábbi
dokumentumokat kell csatolni vagy az ügyfélszolgálaton
bemutatni:
− az igénylő személyének azonosításához szükséges irat
(érvényes személyi igazolvány, személyazonosító
igazolvány, érvényes kártya típusú gépjárművezetői
engedély, érvényes útlevél);
− külföldi állampolgár esetében érvényes bevándorlási,
letelepedési engedély, magyarországi tartózkodásra
jogosító egyéb irat, EU Kék Kártya;
− szülővel együtt élő házastárs esetén házassági anyakönyvi
kivonat, bejegyzett élettárs esetén az ezt igazoló okirat;
− egyéb esetekben a megfelelő jogcímet igazoló
gyámhatósági határozat;
− amennyiben a gyermek tartósan beteg, súlyosan
fogyatékos, az erről szóló orvosi igazolás;

A „Kérelem családi pótlék megállapítására” című formanyomtatvány
letölthető a www.jogpontok.hu oldalon, az Iratmintatár menüpontban
található.
9
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− hallgatói jogviszony igazolása, ha a családi pótlék
összegének meghatározásakor figyelembe vehető
gyermek felsőoktatási intézmény hallgatója.
I./4. A családi pótlék egyéb fontos szabályai
1. Levonás a családi pótlékból
A családi pótlék címén megszerzett bevételből nem kell
jövedelmet megállapítani, 10 tehát az ellátás ugyan bevételt
képez a jogosultnál, de azt jövedelemként figyelembe venni
nem kell és így 15% személyi jövedelemadó sem terheli. A
családi pótléknak a fenti táblázatban megjelölt összegéből
járulékot sem vonnak le, így az előbbiekben feltüntetett
összegek ténylegesen kifizetésre kerülnek.
2. A családi pótlék szüneteltetése az óvoda- vagy
iskolalátogatási kötelezettség megszegésekor
Ha a gyermek igazolatlanul mulaszt el tanórákat az iskolában,
vagy nem jár óvodába, akkor az intézmény vezetője (iskola
vagy óvoda igazgatója) ezt jelzi a gyámhatóságnak. Ha a
gyermek egy óvodai vagy iskolai évben öt óvodai nevelési
napot vagy az iskolában tíz tanórát mulaszt el igazolatlanul,
akkor a gyámhatóság figyelmezteti a családi pótlék
jogosultját a kifizetés szüneteltetésének lehetőségére. Ha a
gyermek egy óvodai vagy iskolai évben húsz óvodai nevelési
napot vagy az iskolában ötven tanórát mulaszt el
igazolatlanul, a gyámhatóság kezdeményezi az illetékes
hatóságnál a családi pótlék kifizetésének szüneteltetését. E
rendelkezéseket nem kell alkalmazni a nevelőszülőknél,
gyermekotthonban vagy szociális intézményben elhelyezett
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 28. § (19)
bekezdése
10
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gyermekre, illetve a javító- vagy büntetés-végrehajtási
intézetben lévő gyermekre.
3.
A családok
támogatásáról
szóló
1998. évi
LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII.
30.) Korm. rendelet módosítása szerint11:
A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény
végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Cst.vhr.) 1. §-a a következő bekezdésekkel
egészül ki:
A Cst. 34. § (1) bekezdése szerinti eljárásban az anyasági
támogatás és a családi pótlék az intézetben született,
Magyarországon élő, magyar állampolgár újszülött vér
szerinti anyja részére állapítható meg. A hivatalbóli eljárás
megindításának feltétele, hogy az igényelbíráló szervnek
rendelkezésére álljon az Elektronikus Egészségügyi
Szolgáltatási Tér útján elektronikusan továbbított, az
intézetben született újszülött vér szerinti anyja által
az intézetben informatikai eszköz segítségével rögzített saját
kezű aláírással ellátott, az 1a. számú melléklet szerinti
adattartalomnak megfelelően hiánytalanul kitöltött adatlap,
valamint a gyermek TAJ száma. A vér szerinti anya
az adatlap kitöltésekor a várandósgondozási könyv
bemutatásával igazolja, hogy a Cst. 29. § (1) bekezdés
a) pontja szerinti alkalommal várandósgondozáson vett
részt.
A családi pótlék megállapítása iránt hivatalból induló eljárás
keretében a vér szerinti anya saját háztartásában nevelt
valamennyi gyermek tekintetében hivatalból felül kell
572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek
a nyilvántartásokhoz kapcsolódó eljárások egyszerűsítése és
elektronizálása érdekében szükséges módosításáról
11

13

vizsgálni a családi pótlékra való jogosultságot és a családi
pótlék összegét, akkor is, ha nem a vér szerinti anya részesül
az ellátásban.
SZJA visszatérítés
Akik 2021-ben családi kedvezményre akár egy napig is
jogosultak voltak, jogosultak az szja-visszatérítésére.
Emellett a várandósoknak is jár a visszatérítés, ha idén
betöltik a 12. hetet. A katások a tételesen befizetett adó 25%ának visszatérítésére jogosultak.
A NAV online felületén már elérhető ehhez a VISSZADOnyilatkozat a gyermeket nevelő magánszemélyek szjavisszatérítéséhez. A VISSZADO-nyilatkozatot 2021.
december 31-ig lehet benyújtani.
A VISSZADO-nyilatkozat benyújtásával lehet nyilatkozni
- a jogosultságról az adó-visszatérítésre,
- a kiutaláshoz szükséges adatokról (belföldi
bankszámlaszám vagy postai cím).
A NAV 2022. február 15-éig kiutalja az adó-visszatérítést
annak, akinek megállapítható a jogosultsága a NAV adatai
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,
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- az egyéni vállalkozásból vagy őstermelőként szerzett
jövedelem
Nem kell nyilatkoznia annak, aki családi pótlékot kap,
mert az ellátást folyósító szervtől a NAV megkapja a
kiutaláshoz szükséges adatokat. Ilyenkor az adóvisszatérítést a NAV arra a postai címre vagy
bankszámlaszámra fizeti ki, ahova a családi pótlék is érkezik.
Viszont nyilatkoznia kell annak, akinek az adatai nem
állnak teljes körűen a NAV rendelkezésére ahhoz, hogy
2022. február 15-ig megkaphassák az adó-visszatérítést.
Azaz nyilatkoznia kell annak, aki:
- családi pótlékra jogosult, de azt nem ő kapja, és ezért
nem áll a NAV rendelkezésére a kiutaláshoz
szükséges postai utalási cím vagy belföldi fizetési
számlaszám.
- aki rokkantsági járadékban részesül, és év közben ő
vagy a vele közös háztartásban élő hozzátartozója
érvényesíti a családi kedvezményt. A NAV az ő,
kiutaláshoz szükséges adataikat nem ismeri.
- magzat után jogosult várandós nő, vagy vele közös
háztartásban élő házastársa. A NAV az ő,
kiutaláshoz szükséges adataikat nem ismeri.
- kisadózóként bejelentett magánszemély, és nem kap
családi pótlékot. A NAV az ő, kiutaláshoz szükséges
adataikat nem ismeri.
- máshova kéri az adó-visszatérítés kiutalását, mint
ahová a családi pótlékot kapja.
A VISSZADO-nyilatkozat nemcsak online, hanem papíron
is kitölthető, postán és személyesen is benyújtható.
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Részletes
információk
a
visszatérítésről
https://nav.gov.hu/nav/ado/szja/szja_visszaterites
oldalon olvashatóak.
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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
Kérelem fogyatékossági támogatás megállapítására
17

•

•

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
állampolgárságú 'Magyar igazolvánnyal' rendelkező
gyermek esetén
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-

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
Nyugdíj, juttatás, segély
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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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