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JÁRVÁNYÜGYI KÉSZÜLTSÉGI IDŐSZAK
VÉDELMI INTÉZKEDÉSEIRŐL2
2020. szeptember 21-étől mindenki köteles – a hatodik
életévét be nem töltött kiskorú kivételével – orvosi maszkot,
munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból
készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) olyan
módon viselni, hogy az az orrot és a szájat
folyamatosan elfedje, valóban maszkot kell viselni, nem
elég például sállal vagy kendővel eltakarni a szájat a
tömegközlekedési eszközökön, illetve a várakozás során, az
üzletekben (vendéglátó üzlet vendégeit kivéve), kulturális
rendezvényeken
(fellépők
kivételével),
moziban,
múzeumokban, könyvtárakban, színházakban, közösségi
színtereken, levéltárakban, ügyfélfogadó helyiségekben
(közigazgatási szerv, posta esetében, illetve egyéb olyan
ügyintézési helyiségben, ahol rendszeresen 5 főnél többen
várakoznak).
Az egészségügyi intézményekben ugyancsak kötelezővé
tették a maszkviselést (kivétel: betegek kórteremben), a
szociális intézményekben pedig a dolgozóknak akkor kell
maszkot hordaniuk, ha az ellátottakkal érintkeznek
(közvetlenül, vagy tartósan 1,5 méteren belüli távolságban).
Az intézményi ellátottaknak a közösségi programok során
lehetőség szerint ugyancsak maszkot kell viselniük.
A felelősség az üzemeltetőké, az ő kötelezettségük a fentiek
betartatása (szankciók előírásával, tömegközlekedésből,
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431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet a járványügyi készültségi időszak
védelmi intézkedéseiről
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látogatásból kizárással), amelyet a kormányhivatalok és a
kereskedelmi hatóság köteles ellenőriznek.
A kereskedelmi hatóság számos szankciót alkalmazhat:
1. a kötelezettség első alkalommal történő megszegése
esetén figyelmeztetést alkalmaz,
2. a kötelezettség második alkalommal történő
megszegése esetén 100.000 forinttól 1.000.000
forintig terjedő bírságot szab ki,
3. a kötelezettség harmadik alkalommal történő
megszegése esetén az üzletet, illetve a helyiséget
legalább 3 napra, legfeljebb egy év időtartamra
ideiglenesen bezárathatja,
4. a kötelezettség negyedik alkalommal történő
megszegésétől kezdve az üzletet, illetve a helyiséget
legalább a kötelezettségszegések alkalmainak
számával megegyező számú napra, legfeljebb
egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja.
A szankciók azonos napon több egymást követő ellenőrzés
alkalmával is kiszabható.
A szankció nem alkalmazható, ha az üzemeltető
a szükséges intézkedéseket megtette a jogellenes
helyzet felszámolása érdekében, így különösen ha
1. a jogsértő személyt felszólította távozásra,
2. a jogsértő személy kiszolgálását megtagadta, és
3. azt követően, hogy a jogsértő személy
a távozásra történő felszólításnak nem tett
eleget, a rendőrséget értesítette.
Speciális
szabályok
alkalmazandóak
az
oktatási
intézményekben (belépés korlátozása, testhőmérséklet
mérés), valamint a zenés, táncos rendezvények esetében,
illetőleg a vendéglátó üzletek nyitva tartására.
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2020. szeptember 21-étől a zárt helyen vagy a nem zárt
helyen tartott, a zenés, táncos rendezvények működésének
biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm.
rendelet szerinti zenés, táncos rendezvény (a továbbiakban:
rendezvény) – függetlenül annak nyilvános vagy nem
nyilvános, valamint alkalmi vagy rendszeres jellegétől –
abban az esetben tartható meg, ha a rendezvény helyszínén
a jelenlévők létszáma – beleértve az ott foglalkoztatott
személyeket – egy időben nem haladja meg az 500 főt.
A rendezvény helyszínén – az ott foglalkoztatottak
kivételével – 23.00 óra után 06.00 óráig tilos tartózkodni.
Szintén szeptember 21-étől a vendéglátó üzletben 23.00
óra után 06.00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével
tilos tartózkodni, kivétel: a vendéglátó üzletben 23.00 óra
után 06.00 óráig az élelmiszer elvitelre történő megrendelése
és átvétele, valamint a vételár megfizetése céljából és
időtartamára megengedett a tartózkodás.
Szeptember 19-ével hatályát vesztette ugyanakkor a
járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről
szóló 285/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet.
Utazási korlátozások3
A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól
szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 3. § a)–
c) pontjában, valamint 7. § (3) bekezdés b) pontjában a „14”
szövegrész helyébe a „10” szöveg lép, azaz a magyar
állampolgárok Magyarországra történő belépésének
432/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek a
járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseivel kapcsolatos
módosításáról
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szabályai keretében, ha a magyar állampolgár esetében az
egészségügyi vizsgálat fertőzés gyanúját nem állapítja meg, és
- a magyar állampolgár magyarországi lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkezik, 10 napra hatósági
házi karanténban,
- a nem külföldön élő magyar állampolgár
magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
nem rendelkezik, 10 napra az illetékes járványügyi
hatóság által kijelölt karanténban,
- a külföldön élő magyar állampolgár magyarországi
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem
rendelkezik, 10 napra az illetékes járványügyi hatóság
által kijelölt karanténban vagy hatósági házi
karanténban
kerül elhelyezésre.
Az engedélyes a Magyarországra való belépés során
egészségügyi vizsgálaton eshet át, amelynek tűrésére köteles,
- akinél az egészségügyi vizsgálat során a fertőzés
gyanúja nem merül fel, 10 napra az illetékes
járványügyi hatóság által kijelölt karanténban vagy
hatósági házi karanténban kerül elhelyezésre.
A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes
egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról4
Az influenza megbetegedés elleni védőoltáshoz oltóanyag
a 2020. és 2021. évben térítésmentesen igényelhető. (2020.
október 1-jén lép hatályba).
433/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet a térítési díj ellenében igénybe
vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997.
(XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
4
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Az a személy, aki a SARS-CoV-2 RT-PCR mintavételt és
laboratóriumi vizsgálatot térítés ellenében veheti igénybe,
jogszabály eltérő rendelkezése hiányában legfeljebb az alább
meghatározott díj fizetésére kötelezhető:
17. Járványügyi készültség idején a
SARS-CoV-2 RT-PCR módszerrel
17 000 Ft
történő kimutatására vonatkozó
vizsgálat díja
18. Járványügyi készültség idején a
SARS-CoV-2 RT-PCR mintavétel 2 500 Ft
díja
Ez nem alkalmazható abban az esetben, amikor az Ebtv.
szerinti biztosított a SARS-CoV-2 RT-PCR mintavételt és
laboratóriumi vizsgálatot az Egészségbiztosítási Alap terhére
veszi igénybe. (2020. szeptember 21-étől hatályos)
Amennyiben a tesztelést háziorvos, kórház vagy hatóság
rendeli el protokoll alapján, akkor továbbra sem kell majd
fizetni. A hatósági ár azokra vonatkozik, akik önszántukból
kérnek PCR-tesztet.
Eljárásrend az új koronavírussal kapcsolatban5
A Nemzeti Népegészségügyi Központ új eljárásrendet adott
ki arról, hogyan kell kezelni a koronavírusos betegeket, a
gyanús eseteket és a kontaktokat. 2020. szeptember 21-től a
Nemzeti Népegészségügyi Központ Eljárásrend a 2020. évben
azonosított új koronavírussal kapcsolatban (követendő járványügyi és
infekciókontroll szabályok) 2020. szeptember 21.
5
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háziorvos PCR-teszt nélkül is koronavírus-fertőzöttnek
minősítheti azt, aki a fertőzés tüneteit mutatja: tehát köhög,
láza, vagy nehézlégzése van, esetleg az ízérzés hiánya vagy
zavara jelentkezik.
PCR-tesztet csak akkor kötelező kérni, ha a páciensnek
koronavírusra utaló tünetei vannak, és emellett
‐ az előző 14 napban koronavírus-fertőzött területen
járt,
‐ vagy az előző 14 napban szoros kapcsolatban volt
megerősített vagy valószínűsített fertőzöttel,
‐ vagy járó- illetve fekvőbeteg-ellátásra szorul,
‐ vagy közvetlen betegellátásban részt vevő
egészségügyi dolgozó,
‐ vagy az előző 14 napban olyan bentlakásos
intézmény lakója vagy dolgozója volt, ahol a
kockázati csoportba tartozó személyeket gondoznak.
Akit a háziorvosa csak a tünetei alapján minősít fertőzöttnek,
de nem tesztelnek, azt csak az orvos utasíthatja otthoni
elkülönítésre, de nem kerül hatósági házi karanténba.
A pácienseket három csoportba sorolják:
-

-

gyanús eset az, aki köhög, láza van, nehéz a légzése
vagy hirtelen elvesztette a szaglását, ízlelését, vagy az
orvosa úgy ítéli meg, hogy fertőzésgyanús,
valószínűsített eset az, aki a fenti kritériumokon kívül
az előző két hétben szoros kapcsolatban volt
fertőzöttel, vagy olyan bentlakásos intézmény lakója,
dolgozója, ahol járvány zajlik, illetve az, akinél a
fertőzésre jellemző radiológiai eltérés kimutatható,
megerősített eset pedig az, akinél klinikai mintában
kimutatták a SARS-CoV-2-t.
7

Új szabály, hogy a kontaktkutatás során a fertőzöttel szoros
kontaktusba került személyeknél csak akkor kötelező a PCRteszt, ha az egészségügyi ellátórendszerben vagy a tartós
ápolási és gondozási intézményekben ellátottak vagy
dolgoznak.
A kontaktok esetében a járványügyi megfigyelés új
időtartama 10 nap, és nem helyettesíthető két negatív PCRteszttel.
Hitelfizetési moratórium
Január elsejétől további 6 hónappal meghosszabbítják a
hitelmoratóriumot:
- gyermeket nevelő családok esetében a gyermekek
számától függetlenül,
- a nyugdíjasok,
- munkanélküliek,
- közfoglalkoztatottak számára,
• ezekben az esetekben nem kell kérni a
moratóriumot, hanem automatikus, akkor
kell jelezni, ha nem akarnak élni vele, ha a
moratórium lehetősége ellenére fizetni
szeretnének,
- vállalkozások számára akkor, ha bevételük több,
mint 25%-kal csökkent és kérik,
• ebben az esetben kérni kell a moratóriumot,
nem automatikus, jelezni kell, ha élni
kívánnak vele.
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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
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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.
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
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•
•
•

•

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

- 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
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•

Kérelem életkezdési letéti számla megnyitása iránt
külföldön élő magyar állampolgárságú/nem magyar
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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•

E-401: A család összetételére vonatkozó igazolás a
családi juttatások odaítélésének alkalmazásához

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
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- Táppénz keresőképtelenség esetén
- Társadalombiztosítási járulék
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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