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Utolsó frissítés: 2020.08.31. napján hatályos jogszabályok és 2020.09.21. napján hatályos járványügyi szabályok szerint

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, 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.
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.
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431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről

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 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).
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 történő kimutatására vonatkozó vizsgálat díja
18. Járványügyi készültség idején a SARS-CoV-2 RT-PCR mintavétel díja

17 000 Ft
2 500 Ft

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.
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432/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseivel kapcsolatos módosításáról
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

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 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.

Új szabály, hogy a kontaktkutatás során a fertőzöttel szoros kontaktusba került személyeknél csak akkor kötelező a PCR-teszt, 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 PCR-teszttel.
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.
Nemzeti Népegészségügyi Központ Eljárásrend a 2020. évben azonosított új koronavírussal kapcsolatban (követendő járványügyi és infekciókontroll szabályok) 2020. szeptember
21.
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CSOK új lakás vásárlása, építése, valamint használt lakás vásárlása, bővítése:
Már meglévő gyermek után:
• házastársak
• élettársak
• egyedülálló
(házastársak és élettársak együttes igénylők)

Vállalt gyermek után:
• fiatal házaspárok (akik közül legalább az egyik félnek 40 év
alattinak kell lennie)

1 és 2 gyermek esetén 180 napos folyamatos TB jogviszony (legfeljebb 30 nap megszakítással), kivéve, ha az igénylő ápolási díjban részesül.
3, vagy több gyermek és új lakás építése/vásárlása esetén 2 éves folyamatos TB jogviszony (legfeljebb 30 nap megszakítással), melyből az
igénylést megelőző 180 napban kizárólag keresőtevékenység (pl. munkaviszony, vállalkozói jogviszony, őstermelői jogviszony, megbízási szerződés)
fogadható el, kivéve, ha az igénylő ápolási díjban részesül.

CSOK

2019. július 1-jét követően:
• A CSOK mellett felvehető, legfeljebb 3%-os kamatozású, 2 gyermekre 10 millió, 3 gyermektől 15 millió forint összegű kedvezményes
hitelt nemcsak új, hanem használt lakás vásárlására is fel lehet venni.
• A három- vagy többgyermekes családok által a CSOK mellé igényelhető kamattámogatott hitel felvételének feltétele, hogy a kérelmező
ne szerepeljen a Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR) késedelmesen tartozóként, vagy korábban nyilvántartott ilyen tartozását
már legalább egy éve teljesítette.
• Amennyiben a megelőlegezett formában igénybevett CSOK-nál a gyermekvállalás nem teljesül, és a támogatást vissza kell fizetni,
esetleges későbbi újraházasodás esetén a visszafizetéstől számított 5 év elteltével ismét felvehető előre vállalt gyermek után a támogatás.
• A többgyermekeseknek járó kamattámogatott kölcsön, amennyiben generálkivitelezővel építtetnek (pl. lakópark beruházás során), már
az építkezés megkezdése után folyósítható, de kamattámogatás nélkül (piaci kamattal), az építkezés befejezése után már az alacsonyabb
kamatszinten lehetséges a törlesztés.
1 gyermek
2 gyermek
3 gyermek
4 vagy több gyermek
új lakás esetén legalább 60
Hasznos alapterület – új lakás,
legalább 40 m2
legalább 50 m2
legalább 60 m2
m2, használt lakás esetén
használt lakás, használt lakóház
legalább 70 m2
Hasznos alapterület – új lakóház
Támogatás összeges új
lakás/lakóház vásárlása, építése
esetén
Támogatás összege használt
lakás/lakóház vásárlása, vagy
meglévő lakás bővítése esetén

legalább 70 m2

legalább 80 m2

legalább 90 m2

2.600.000 forint

10.000.000 forint

600.000 forint
1.430.000 forint

2.200.000 forint

2.750.000 forint

Igénylő: a gyermeket nevelő, valamint a gyermeket vállaló nagykorú személy.
A kedvezmény az igénylővel közös háztartásban élő gyermek után, valamint fiatal házaspár esetén – meglévő gyermekeik számától függetlenül –
legfeljebb két gyermek vállalása esetén igényelhető. A családi otthonteremtési kedvezményt házastársak vagy élettársak kizárólag együttesen
igényelhetik, a preferált kistelepüléseken.
2019. július 1-től 2022. június 31-ig igényelhető a kedvezményezett kistelepüléseken használt lakás és ház vásárlására, illetve a megvásárolt ingatlan
felújítására, korszerűsítésére és kibővítésére
• egy gyermek megléte vagy vállalása esetén 600.000 forint,
• két gyermek esetén 2.600.000 forint,
• három vagy több gyermek esetén pedig 10 millió forint vissza nem térítendő támogatást kaphatnak.
A vásárlására megállapított támogatási összeg nem haladhatja meg a fenti összegek 50%-át!

Falusi CSOK

Korszerűsítésre és bővítésre, szintén vissza nem térítendő támogatásként, megkaphatják a falusi CSOK támogatási összegeinek felét:
• egy gyermek esetén 300.000 forintot,
• kettő gyermek esetén 1.300.000 forintot,
• három vagy több gyermek esetén pedig 5 millió forintot.
Kamattámogatott hitellehetőség használt lakás vagy ház vásárlására és felújítására
• két gyermek esetén 10 millió forint,
• három vagy több gyermek esetén 15 millió forint.
Kamattámogatott hitellehetőség meglévő ingatlan felújítása esetén
• két gyermeknél 5 millió,
• három vagy több gyermeknél 7,5 millió forint.
A falusi CSOK kizárólag használt lakás vásárlásához nem vehető igénybe! Mindenképpen kell mellette korszerűsítési és, vagy bővítési
munkálatokra is igényelni a támogatást.
A gyermekvállalás határidejét korszerűsítés esetében a befejezés bank általi megállapításától számítják, míg bővítésnél – a CSOK szabály szerint – a
hatósági bizonyítvány benyújtásának napjától.
A vállalt gyermekek megszületésére rendelkezésre álló idő
1 gyermeknél: 4 év,
2 gyermeknél: 8 év,
3 gyermeknél: 10 év.
Ha már korábban kapott valaki CSOK-ot:
1. Vásárlás és bővítés, korszerűsítés esetén: a gyermekekre korábban felvett CSOK támogatást le kell vonni a falusi CSOK összegéből, és csak a
különbözet jár.
2. Meglévő ingatlan bővítés, korszerűsítés:
• A bővítendő, korszerűsítendő ingatlan megvásárlásához korábban igénybe vett CSOK támogatást nem kell levonni, vagyis a teljes falusi
CSOK jár.
• Ha egy másik ingatlan bővítésére, korszerűsítésére igényelnék meg a falusi CSOK-ot, akkor a korábbi támogatás összegével csökkenteni kell
a falusi CSOK juttatást.
A hasznos alapterületnek el kell érnie 1 gyermek esetén a 40 m2, 2 gyermek esetén a 50 m2 , 3 gyermek esetén a 60 m2 és 4 vagy több gyermek
esetén a 70 m2 -t.

Minden fiatal házaspár, ahol a feleség 18 és 40 év közötti, és legalább egyikük 3 év biztosítási jogviszonnyal rendelkezik (a hallgatói jogviszony is
annak számít), maximum 10 millió forint (ennél kevesebb is felvehető) kamatmentes, szabad felhasználású kölcsönt igényelhet a bankfiókokban.
2019. július 1-je és 2022. december 31-e között igényelhető.
A hitel törlesztőrészlete legfeljebb havi 50.000 forint, futamideje 20 év.
Amennyiben a családba 5 éven belül
• legalább 1 gyermek születik, 3 évig nem kell a törlesztő részleteket fizetniük, és a teljes futamidőre jogosulttá válnak a kamatmentes
törlesztésre,
• ha a második gyermek is megszületik, újabb 3 évre szünetel a törlesztés, és a tartozás 30%-át elengedik,
• ha megérkezik a harmadik gyermek is, akkor pedig a teljes fennmaradó tartozást elengedik.
Amennyiben egy házaspár várandósan veszi fel a Babaváró támogatást, majd három éven belül megszületik a második gyermekük, majd újabb három
éven belül a harmadik, anélkül vehették igénybe a kölcsönt, hogy abból egyetlen forintot is vissza kellett volna fizetniük.
Babaváró
támogatás
(44/2019. (III.
12.) Korm.
rendelet
a babaváró
támogatásról)

Amennyiben nincs gyermek, nem számít, kinek, hányadik házassága. Abban az esetben viszont, ha a házaspár valamely tagjának már van gyermeke,
akkor az igényléshez legalább a másik házastársnak az első házasságának kell lennie (tehát a házastársak közül legalább egyiküknek első házasságát
kell kötnie). Az özvegyülés miatt megszűnt házasságot e feltétel érvényesülése szempontjából figyelmen kívül kell hagyni.
Ki a gyermek?
Az igénylők, illetve a támogatott személyek vér szerinti, velük közös háztartásban élő gyermeke, ideértve a magzatot a várandósság betöltött 12.
hetétől, valamint az igénylők által közösen örökbefogadott gyermek. A gyermekszámba csak a hitelkérelem benyújtását követően született
vagy örökbefogadott gyermekek számítanak be. Az igénylővel közös háztartásban élő gyermeknek azt kell tekinteni, akinek bejelentett
magyarországi lakóhelye vagy tartózkodási helye az igénylőével megegyezik.
Ha a vállalásukat nem teljesíti a házaspár?
• akkor a kamattámogatást egyrészt vissza kell fizetni,
• illetve innentől kezdve piacihoz hasonló kamatozásúvá válik a fennmaradó tőkerész törlesztése.
• Például, ha 5 éven belül nem születik gyermek vagy 5 évnél hamarabb elválnak (és nem született gyermek), akkor vissza kell fizetni az addig
érvényesített kamattámogatást is, egy összegben, 120 napon (kb. 4 hónapon) belül, illetve innentől kezdve piacihoz hasonló kamatozásúvá
válik a fennmaradó tőkerész törlesztése.
A babaváró program és a falusi csok nem üti egymást?
A falusi csok esetében ingatlanépítésre és korszerűsítésre kapnak támogatást a fiatalok. A babaváró támogatás pedig egy szabadon felhasználható
pénzösszeg. A kettő együtt is igénybe vehető.

2019. július 1-je után 2022. december 31-ig a három- vagy több gyermekes családok legalább 7 üléses új személygépkocsi vásárlásához 2,5 millió
forint (de legfeljebb a vételár 50%-ának megfelelő) támogatást igényelhetnek a Magyar Államkincstártól.
Nagycsaládosok
autóvásárlási
támogatása

Kik vehetik igénybe a támogatást?
A három- vagy többgyermekes nagycsaládosok, illetve azok is, akiknél úton van a harmadik gyermek.
Ki számít nagycsaládosnak?
Az, aki legalább három gyermek után családi pótlékra jogosult. A 3. gyermek esetében a várandósság betöltött 12. hete már jogosultságnak
számít.

(45/2019. (III.
12.) Korm.
rendelet
Igényelhetik-e egyszülős családok?
a nagycsaládosok Igen.
személygépkocsiszerzési
Vissza kell fizetni a támogatást:
támogatásáról)
• ha három éven belül házassága vagy élettársi kapcsolata úgy szűnik meg, hogy a gyermekek elhelyezése szempontjából már nem minősül
nagycsaládosnak,
• ha örökbefogadott gyermekre vonatkozóan állapították meg és a támogatás igénylésétől számított két éven belül felbontják az
örökbefogadást.
2019. július 1-től a második és további gyermekeket vállaló családok gyermekenként 1-1 millió forinttal csökkenthetik a már fennálló vagy a
jövőben felveendő lakáshitel-tartozásukat. A korábban a harmadik vagy további gyermekek vállalása esetén a lakáshitel-tartozásokhoz nyújtott 1-1
millió forint jóváírás lehetőségét kiterjesztették a második gyermeküket váró családokra is (1 millió forint összegben), a harmadik gyermek
születése esetén pedig 4 millió forintra emelték az összeget (a további élveszületések esetén ezután is 1-1 millió forint jár).
Fontos, hogy csak a gyermek születését (a támogatás magzatra tekintettel való igénylését) megelőzően felvett hitelre jár a támogatás.

Jelzáloghitel

Jogosultak lehetnek azok a három- vagy többgyermekes családok, ahol a harmadik vagy további vér szerinti vagy örökbefogadott gyermek 2018.
január 1-e után született, vagy a kérelem benyújtásakor az édesanya már a 12. hetét betöltött várandós.
A házastársak és az élettársak a támogatást kizárólag együttesen igényelhetik, abban az esetben is, ha a jelzáloghitel-szerződésnek csak az egyik fél az
alanya.
A támogatásra való jogosultság megállapításakor a házastársakkal, illetve élettársakkal közös háztartásban élő kiskorúak vehetők figyelembe.
Támogatási összeg:
2018. január 1-je után született harmadik és minden egyes további gyermek esetén legfeljebb 1 millió forint.
Abban az esetben, ha a kérelem benyújtásának időpontjában, a lakáscélú jelzáloghitel tőketartozása és járulékainak összege alacsonyabb az igénybe
vehető támogatás összegénél, akkor az igénylő legfeljebb a tőketartozás és járulékai összegének megfelelő támogatásra jogosult.

CSALÁDI ADÓKEDVEZMÉNY
Igénybe veheti:
- Aki saját háztartásában nevelt gyermek után családi
pótlékra jogosult, tehát a kedvezmény igénybevétele
nem attól függ, hogy a magánszemély részére
folyósítanak-e családi pótlékot.
- Családi pótlékra jogosulttal közös háztartásban élő,
családi pótlékra nem jogosult házastárs.
- Családi pótlékra saját jogán jogosult gyermek, vagy a
vele közös háztartásban élő hozzátartozói egyike
(ideértve a gyermek szüleinek hozzátartozóit is).
- Rokkantsági járadékban részesült, vagy a vele közös
háztartásban élő hozzátartozói egyike (ideértve a
gyermek szüleinek hozzátartozóit is)
- Élettárs akkor jogosult az általa nevelt, nem saját
(élettársával nem közös) gyermek után, ha a
gyermekkel közös lakó- vagy tartózkodási hellyel
rendelkezik, és az élettársi kapcsolat legalább egy éve
szerepel a közjegyző által vezetett Élettársi
Nyilatkozatok Nyilvántartásában.
- Várandós kismama és a vele együtt élő házastársa a
várandósság 91. napjától.
A családi kedvezmény érvényesítésének nem feltétele a
családi pótlék folyósítása, tehát az a magánszemély is igénybe
veheti a kedvezményt, aki bár jogosult, de nem kérte a családi
pótlék folyósítását.
A nyilatkozat bármikor megtehető, de év közben
visszamenőlegesen a kedvezményt nem lehet igénybe venni.
A kedvezmény összege függ a családban élő eltartottak
lélekszámától, de a kedvezmény csak a kedvezményezett

eltartott után vehető igénybe. De, ha egy családban van
kedvezményezett eltartott és eltartott is, akkor is más lesz az
adókedvezmény összege, mintha csak kedvezményezett
eltartott lenne.
a
kedvezmény
kedvezményezett kedvezmény
eltartott(ak)
összege
eltartott(ak)
összege
adóba
átszámítva
1
1
66.670 forint 10.000 forint
133.330
2
1
20.000 forint
forint
266.660
2
2
40.000 forint
forint
220.000
3
1
33.000 forint
forint
440.000
3
2
66.000 forint
forint
660.000
3
3
99.000 forint
forint
A családi kedvezményt az veheti igénybe, aki saját
háztartásában nevelt gyermek után családi pótlékra jogosult.
A kedvezmény szempontjából az a gyermek is saját
háztartásban nevelt gyereknek számít, akit átmeneti
gondozásba helyeztek a szülő kérésére vagy beleegyezésével.
A családi kedvezmény érvényesítésekor a kedvezményezett
eltartott mellett az is figyelembe vehető, aki a
családtámogatási törvény szerint a családi pótlék
megállapításánál beszámításba került. Tehát a kérelemben
feltüntethető, aki nappali, esti vagy levelező képzésben
tanulói vagy hallgatói jogviszonyban áll, felsőoktatási

intézményben első diplomáját készül megszerezni, és nem
rendelkezik személyi jövedelemadó köteles jövedelemmel
három egymást követő hónapon keresztül.
Ha kedvezményezett eltartott és eltartott is van a családban,
akkor az adókedvezmény függ az eltartott korától és egyéb
státuszától.
Közös érvényesítés és megosztás:
A családi kedvezményt közösen is érvényesíthetik, ha arra
több magánszemély is jogosult.
Megosztás akkor lehetséges, ha a gyermek után csak egy
személy jogosult családi pótlékra. Ebben az esetben a
jogosult megoszthatja a kedvezményt a családi
kedvezményre nem jogosult magánszeméllyel (például
élettársával). Ez abban az esetben fordul elő leggyakrabban,
ha a jogosult jövedelme alacsony és nem tudja igénybe venni
a teljes keretösszeget.
közös érvényesítés
év közben az adóelőleg
megállapításakor
év végén a bevallásban
jogosult a jogosulttal

megosztás
év végén a bevallásban
jogosult a jogosultnak
nem minősülő közös
háztartásban élő
házastárssal, élettárssal

A jogosult nem oszthatja meg azon jogosultsági hónapokra
eső családi kedvezmény összegét:
- amelyre vonatkozóan a gyermek után a családi
pótlékot egyedülállóként veszi igénybe,

-

amelyben a családi kedvezményt más jogosulttal
közösen érvényesíti.

Házastársak esetén:
- gyermekeik után mindkét szülő jogosult családi
pótlékra a közösen nevelt gyermekek után
- közösen érvényesíthetik a kedvezményt
- eldönthetik milyen arányban érvényesítik
- az is lehet, hogy csak az egyik szülő érvényesíti
- várandós nő is a magzat után házastársával közösen
érvényesítheti, attól függetlenül, hogy a magzat után
nem jár családi pótlék.
Élettársak esetén:
- együtt élő élettársak közös gyermek esetén
mindketten jogosultak családi pótlékra
- közösen érvényesíthetik
- ha az élettársaknak nincs közös gyermekük, de
valamelyiküknek előző kapcsolatából gyermeke
született, akit közösen nevelnek, akkor a gyermek
családi pótlékra jogosult szülője egyedül veheti
igénybe a családi kedvezményt az év közben adott
adóelőleg-nyilatkozattal. Erre élettársa nem jogosult,
ő csak az szja-bevallásban érvényesítheti a
kedvezményt, ha azt párja megosztja vele.
- Ha az élettársi kapcsolatban élő nő várandós lesz, a
magzat utáni családi kedvezményt csak ő veheti
igénybe, amit megoszthat párjával.
- Ha az élettársak kapcsolatukat közjegyzői
nyilvántartásba vetették a kedvezményt közösen
érvényesíthetik.

Gyermek felváltva történő gondozása esetén:
- Azok a szülők, akik gyermekeiket felváltva
gondozzák a családi pótlékra 50-50% arányban
jogosultak. A felváltva gondozott gyermek mindkét
szülőnél kedvezményezett eltartottnak minősül,
azonban a rá tekintettel megállapított családi
kedvezmény
összegét
a
szülő
50%-ban
érvényesíthetik. Tehát saját eltartottjaik számától
függően 33.335 forint (a 66.670 forint fele), 66.665
forint (a 133.330 forint fele), vagy 110.000 forint (a
220.000 forint fele) forintot érvényesíthetnek a
felváltva gondozott gyermek után.
- A felváltva gondozott gyermek után a családi
kedvezményt mindkét szülő, valamint a szülő új
házastársa is igénybe veheti. A felváltva
gondozott gyermekre tekintettel a szülők a családi
kedvezmény közös érvényesítésére, megosztására
egymás között nem jogosultak, viszont a (jelenlegi)
házastársukkal a rájuk vonatkozó kedvezményt
közösen is igénybe vehetik.
- A kedvezményt mindkét szülő csak akkor
érvényesítheti, ha a családi pótlékra jogosult. Például,
ha a gyermeket felváltva gondozzák, azonban a
családi pótlékot 100%-ban az anya kapja meg, akkor
az apa nem érvényesítheti a családi kedvezményt,
viszont az anya a teljes összeget igénybe veheti.
Egyedülállók esetén:
- Ha a gyermek után családi pótlékra csak egyedül,
önmaga jogosult, mert például gyermekét egyedül
neveli, egyedülálló is igénybe veheti.
- 2019. január 1-től az a magánszemély is jogosult az
őt megillető családi kedvezményt megosztani a vele

közös háztartásban élő, jogosultnak nem minősülő
házastársával, élettársával, aki az egyedülállók családi
pótlékában részesül.
Amennyiben a családi kedvezményre több magánszemély
jogosult, mindenképpen közös nyilatkozatot kell tenniük
akkor is, ha a kedvezményt teljes egészében kizárólag
a jogosultak egyike érvényesíti. Kivéve a felváltva
gondozott gyermek vér szerinti szülei esetében, mert ők a
kedvezmény 50-50%-át a másik szülőtől függetlenül
érvényesíthetik. Amennyiben a rájuk eső kedvezményt
jelenlegi házastársukkal közösen érvényesítik, úgy
természetesen nekik közös nyilatkozatot kell tenniük.
Amennyiben a családi kedvezmény érvényesítése jogalap
nélkül történik, és ennek következtében 10.000 forintot
meghaladó befizetési különbözet mutatkozik, a különbözet
12%-át bírságként kell megfizetni.
4 VAGY TÖBB GYERMEKES ANYÁK SZJAMENTESSÉGE6
A négy vagy több gyermeket szült vagy örökbe fogadott és
saját háztartásában nevelő, vagy felnevelt többgyermekes
anyák személyijövedelemadó-fizetési kötelezettség alóli, a
jogosultat az összevont adóalapjába tartozó, munkával
szerzett jövedelem után megillető mentesség 2020. január 1jétől kerül bevezetésre.
Az szja-mentesség nem érinti a családi adókedvezmény
intézményét, az továbbra is igényelhető a szülők részéről.
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Négy vagy több gyermeket nevelő anyának minősül az a nő,
aki vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként az általa nevelt
gyermekre tekintettel
- családi pótlékra jogosult, vagy
- családi pótlékra már nem jogosult, de jogosultsága
legalább 12 éven keresztül fennállt,
- és az első két pontban említett gyermekek száma a
négy főt eléri, azzal, hogy a második pont szerinti
gyermekkel esik egy tekintet alá az a gyermek is, aki
után a családi pótlékra való jogosultság a gyermek
elhunyta miatt szűnt meg.
Tehát a személyi jövedelemadó megfizetése alól azok a nők
mentesülnek, akik már felneveltek vagy nevelnek négy vagy
több gyereket, illetve azok is, akik január 1-je után válnak
négygyermekes anyává.
Az első jogosultsági hónap 2020. január hónap. A
jogosultság annak a hónapnak az első napján nyílik meg,
amelyben az édesanya először minősül négy vagy több
gyermeket nevelő anyának, és megszűnik annak a hónapnak
az utolsó napján, amelynek egészében már nem minősül
ilyennek.
Az adómentesség a munkabérből vagy vállalkozói
tevékenységből származó jövedelemre vonatkozik.
A kedvezményt értékhatár nélkül veheti igénybe a minden
jogosultsági hónapban megszerzett, a kedvezmény alapját
képező alábbi jövedelemre:
- a bérnek minősülő és más nem önálló
tevékenységből származó jövedelem (ide nem értve
a munkaviszony megszüntetésére tekintettel kapott
végkielégítés törvényben előírt mértéket meghaladó
összegét),

-

az önálló tevékenységből származó jövedelmek
közül
• a vállalkozói jövedelem szerinti adózást
alkalmazó egyéni vállalkozó vállalkozói
kivétje, átalányadózás esetén az átalányban
megállapított jövedelem;
• a
mezőgazdasági
őstermelő
e
tevékenységéből származó jövedelem;
• az európai parlamenti képviselő e
tevékenységéből származó jövedelem;
• a helyi önkormányzati képviselő e
tevékenységéből származó jövedelem;
• a választott könyvvizsgáló e tevékenységéből
származó jövedelem;
• a magánszemély által nem egyéni
vállalkozóként kötött, díjazás ellenében
történő munkavégzésre irányuló más
szerződés alapján folytatott tevékenységéből
származó jövedelem.

Az anya halála esetén az apa is igénybe veheti a támogatást.
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
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
-

