
 

 

 

Hatósági ügyek, ügyleírások 

 

Veszprém Megyei Kormányhivatal 

Veszprémi Járási Hivatal 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

 

I. Osztályok: 

• Családtámogatási és Pénzbeli Ellátási Osztály 

• Egészségbiztosítási Osztály 

• Adategyeztetési és Nyugdíjbiztosítási Osztály 

• Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály 

 

 

II. Hatósági ügyek 

 

Családtámogatási és Pénzbeli Ellátási Osztály 

1. Családi pótlék iránti igény elbírálása, 

2. Gyermekgondozást segítő ellátás iránti igény elbírálása, 

3. Gyermeknevelési támogatás iránti igény elbírálása, 

4. Anyasági támogatás iránti igény elbírálása, 

5. Fogyatékossági támogatás iránti igény elbírálása, 

6. Nagycsaládos gázárkedvezmény megállapítása, 

7. A lakáscélú állami támogatás visszafizetésének felfüggesztéséről, az állam 

javára a támogatott ingatlanra bejegyzett jelzálogjog, illetve azt biztosító elidegenítési 

és terhelési tilalom másik ingatlanra való átjegyzéséről szóló eljárás lefolytatása, 

8. Közvetlen támogatásra, illetőleg a kamattámogatásra jogosító feltételeknek való 

megfelelés megállapítása iránti eljárás lefolytatása, 

9. A támogatás visszafizetésének érvényesítése iránti eljárás, valamint a lakáscélú 

állami támogatással összefüggő állami követelés megfizetésére kötelező eljárás 

lefolytatása. 

10. Három és többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel tartozásainak 

csökkentésére irányuló eljárás 

11. Banki elutasítás esetén a támogatási feltételeknek való megfelelés elbírálása 

 

 

Az ügyintézéssel kapcsolatos általános, illetve ügytípusonkénti részletes tájékoztatók 

családtámogatási ügyekben a Magyar Államkincstár  

https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/  

honlapján,  

https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/
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lakástámogatási ügyekben a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/lakastamogatas  

honlapon érhetőek el. 

 

Általános családtámogatási tájékoztatók: 

https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/ellatasok.html  

 

Anyasági támogatás: 

https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/ellátások/anyasági-támogatás.html 

  

Családi pótlék: 

https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/ellátások/családipótlék.html 

  

Gyermekgondozási segély: 

https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/ellátások/gyermekgondozási-segély.html 

  

Gyermeknevelési támogatás: 

https://cst.tcs.allamkincstar/hu/ellátások/gyermeknevelési-támogatás.html 

 

Fogyatékossági támogatás: 

https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/ellátások/fogyatékossági-támogatások.html 

  

Nagycsaládos földgáz árkedvezmény: 

https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/ellátások/nagycsaládos-földgáz-árkedvezmény.html 

  

Utazási kedvezmények: 

https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/utazási-kedvezmények.html  

 

Ügyintézés: 

https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/ügyintézés.html 

 

eÜgyfél:  

https://eugyfel.allamkincstar.gov.hu/ 

  

Az igényérvényesítéshez szükséges nyomtatványok 

https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/nyomtatványok.html  

 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/ellátások/anyasági-támogatás/jogszabályok.html  

https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/ellátások/családipótlék/jogszabályok.html 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/lakastamogatas
https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell�t�sok/anyas�gi-t�mogat�s.html
https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell�t�sok/csal�dip�tl�k.html
https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell�t�sok/gyermekgondoz�si-seg�ly.html
https://cst.tcs.allamkincstar/hu/ell�t�sok/gyermeknevel�si-t�mogat�s.html
https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell�t�sok/fogyat�koss�gi-t�mogat�sok.html
https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell�t�sok/nagycsal�dos-f�ldg�z-�rkedvezm�ny.html
https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/utaz�si-kedvezm�nyek.html
https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/�gyint�z�s.html
https://eugyfel.allamkincstar.gov.hu/
https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/nyomtatv�nyok.html
https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/nyomtatv�nyok.html
https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell�t�sok/anyas�gi-t�mogat�s/jogszab�lyok.html
https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell�t�sok/anyas�gi-t�mogat�s/jogszab�lyok.html
https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell�t�sok/anyas�gi-t�mogat�s/jogszab�lyok.html
https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell�t�sok/csal�dip�tl�k/jogszab�lyok.html
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https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/ellátások/gyermekgondozási-

segély/jogszabályok.html 

https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/ellátások/gyermeknevelési-

támogatás/jogszabályok.html 

https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/ellátások/fogyatékossági-támogatások/általános-

tájekoztató/jogszabályok.html 

https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/ellátások/nagycsaládos-földgáz-

árkedvezmény/jogszabályok.html 

 

Tájékoztató a Családi Otthonteremtési Kedvezményről (CSOK): 

http://www.kormany.hu/hu/hirek/minden-ami-a-csaladok-otthonteremtesi-

kedvezmenyerol-tudhato  

 

Lakástámogatási tájékoztatók és nyomtatványok: 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/lakastamogatas  

 

Lakástámogatási ügyfélszolgálatok elérhetősége: 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek-1  

 

 

Egészségbiztosítási Osztály 

 

1. Csecsemőgondozási díj iránti igény elbírálása, 

2. Gyermekgondozási díj iránti igény elbírálása, 

3. Táppénz iránti igény elbírálása, 

4. Gyermekápolási táppénz iránti igény elbírálása, 

5. Baleseti táppénz iránti igény elbírálása, 

6. Utazási költségtérítés elbírálása, 

7. Jogviszony rendezési eljárás lefolytatása, 

8. Külföldön biztosítottak jogosultságának kezelése, 

9. TAJ szám kiadása,  

10. Hatósági bizonyítványok kiállítása, 

11. Az „E” jelű nemzetközi nyomtatványok nyilvántartásba vétele, kiállítása, 

12. Egészségügyi szolgáltatásra kötött megállapodások kezelése, 

13. Közgyógyellátási igazolványokkal kapcsolatos feladatok ellátása. 

 

Az ügyintézéssel kapcsolatos általános, illetve ügytípusonkénti részletes tájékoztatók a 

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő www.neak.gov.hu és a Magyar Államkincstár 

http://www.allamkincstar.gov.hu honlapján érhetőek el. 

 

Általános tájékoztató (ügyintézési kalauz): 

http://www.neak.gov.hu/elerhetosegek/ugyintezes_kalauz_mit_hol_hogyan_hu.html  

https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell�t�sok/gyermekgondoz�si-seg�ly/jogszab�lyok.html
https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell�t�sok/gyermekgondoz�si-seg�ly/jogszab�lyok.html
https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell�t�sok/gyermeknevel�si-t�mogat�s/jogszab�lyok.html
https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell�t�sok/gyermeknevel�si-t�mogat�s/jogszab�lyok.html
https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell�t�sok/fogyat�koss�gi-t�mogat�sok/�ltal�nos-t�jekoztat�/jogszab�lyok.html
https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell�t�sok/fogyat�koss�gi-t�mogat�sok/�ltal�nos-t�jekoztat�/jogszab�lyok.html
https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell�t�sok/nagycsal�dos-f�ldg�z-�rkedvezm�ny/jogszab�lyok.html
https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell�t�sok/nagycsal�dos-f�ldg�z-�rkedvezm�ny/jogszab�lyok.html
http://www.kormany.hu/hu/hirek/minden-ami-a-csaladok-otthonteremtesi-kedvezmenyerol-tudhato
http://www.kormany.hu/hu/hirek/minden-ami-a-csaladok-otthonteremtesi-kedvezmenyerol-tudhato
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/lakastamogatas
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek-1
http://www.neak.gov.hu/
http://www.allamkincstar.gov.hu/
http://www.neak.gov.hu/elerhetosegek/ugyintezes_kalauz_mit_hol_hogyan_hu.html
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Csecsemőgondozási díj (CSED): 

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ellátások/gyermekvállalás          

támogatása/csecsemőgondozási-díj.html  

 

Gyermekgondozási díj (GYED): 

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ellátások/gyermekvállalás-

támogatása/gyermekgondozási-díj.html 

 

Táppénz: 

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ellátások/betegség-esetén/táppénz,-

betegszabadság.html 

 

Gyermekápolási táppénz (GYÁP): 

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ellátások/gyermekvállalás-

támogatása/gyermekápolási-táppénz.html 

 

Baleseti táppénz: 

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ellátások/baleset-esetén/baleseti-

táppénz.html 

 

Utazási költségtérítés: 

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ellátások/betegség-esetén/utazási-

költségtérítés.html 

 

 

TAJ kártya igénylés, kiadás: 

http://www.oep.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/jogosultsag_az_e

llatasra/ellatasra_jogosultsag_igazolasa/taj_kartya  

 

Európai Egészségbiztosítási Kártya: 

http://www.oep.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_kulfoldon/az_europai_egeszsegbizt

ositasi_kartya  

 

Jogviszony rendezési eljárás: 

http://www.oep.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/jogosultsag_az_e

llatasra/ellatasra_jogosultsag_igazolasa/jogviszony_rendezesi_eljaras  

 

Megállapodás egészségügyi ellátás biztosítására: 

http://www.oep.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/jogosultsag_az_e

llatasra/az_egsszsegbiztositas_szolgaltatasaira_jogosultak/megallapodason_alapulo_j

ogosultsag  

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell�t�sok/gyermekv�llal�s-t�mogat�sa/csecsem�gondoz�si-d�j.html
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell�t�sok/gyermekv�llal�s-t�mogat�sa/csecsem�gondoz�si-d�j.html
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell�t�sok/gyermekv�llal�s-t�mogat�sa/gyermekgondoz�si-d�j.html
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell�t�sok/gyermekv�llal�s-t�mogat�sa/gyermekgondoz�si-d�j.html
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell�t�sok/betegs�g-eset�n/t�pp�nz,-betegszabads�g.html
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell�t�sok/betegs�g-eset�n/t�pp�nz,-betegszabads�g.html
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell�t�sok/gyermekv�llal�s-t�mogat�sa/gyermek�pol�si-t�pp�nz.html
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell�t�sok/gyermekv�llal�s-t�mogat�sa/gyermek�pol�si-t�pp�nz.html
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell�t�sok/baleset-eset�n/baleseti-t�pp�nz.html
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell�t�sok/baleset-eset�n/baleseti-t�pp�nz.html
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell�t�sok/betegs�g-eset�n/utaz�si-k�lts�gt�r�t�s.html
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell�t�sok/betegs�g-eset�n/utaz�si-k�lts�gt�r�t�s.html
http://www.oep.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/jogosultsag_az_ellatasra/ellatasra_jogosultsag_igazolasa/taj_kartya
http://www.oep.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/jogosultsag_az_ellatasra/ellatasra_jogosultsag_igazolasa/taj_kartya
http://www.oep.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_kulfoldon/az_europai_egeszsegbiztositasi_kartya
http://www.oep.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_kulfoldon/az_europai_egeszsegbiztositasi_kartya
http://www.oep.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/jogosultsag_az_ellatasra/ellatasra_jogosultsag_igazolasa/jogviszony_rendezesi_eljaras
http://www.oep.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/jogosultsag_az_ellatasra/ellatasra_jogosultsag_igazolasa/jogviszony_rendezesi_eljaras
http://www.oep.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/jogosultsag_az_ellatasra/az_egsszsegbiztositas_szolgaltatasaira_jogosultak/megallapodason_alapulo_jogosultsag
http://www.oep.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/jogosultsag_az_ellatasra/az_egsszsegbiztositas_szolgaltatasaira_jogosultak/megallapodason_alapulo_jogosultsag
http://www.oep.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/jogosultsag_az_ellatasra/az_egsszsegbiztositas_szolgaltatasaira_jogosultak/megallapodason_alapulo_jogosultsag
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Hatósági bizonyítvány kiadása (lakáscélú támogatások igényléséhez): 

http://www.oep.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/jogosultsag_az_e

llatasra/igazolas_kerese_a_jogviszonyrol/hatosagi_bizonyitvany_biztositasrol  

 

Közgyógyellátás: 

http://www.oep.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/kozgyogyellatas  

 

Elérhetőségek: 

http://www.neak.gov.hu/elerhetosegek/kh_elerhetoseg.html   

 

 

Adategyeztetési és Nyugdíjbiztosítási Osztály 

 

1. Öregségi nyugellátás iránti igény elbírálása, 

2. Nők kedvezményes nyugdíjának megállapítása, 

3. Korhatár előtti ellátás iránti igény elbírálása, 

4. Táncművészeti életjáradék iránti igény elbírálása, 

5. Átmeneti bányászjáradék iránti igény elbírálása, 

6. Bányászok egészségkárosodási járadékának megállapítása, 

7. Baleseti járadék iránti igény elbírálása, 

8. Rokkantsági járadék iránti igény elbírálása, 

9. Özvegyi nyugellátás iránti igény elbírálása, 

10. Özvegyi járadék iránti igény elbírálása, 

11. Árvaellátás iránti igény elbírálása, 

12. Szülői nyugdíj iránti igény elbírálása, 

13. Baleseti hozzátartozói nyugellátások iránti igény elbírálása, 

14. Kérelemre induló adategyeztetési eljárás lefolytatása, 

15. Hivatalból induló adategyeztetési eljárás lefolytatása, 

16. Hatósági bizonyítvány kiadása, 

17. Tartós ápolást végzők időskori támogatása iránti igény elbírálása  

 

Az ügyintézéssel kapcsolatos általános, illetve ügytípusonkénti részletes tájékoztatók 

az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság https://tcs.allamkincstar.gov.hu/ 

honlapján érhetők el. 

Általános ügyintézési tájékoztatók: 

https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/hu/ügyintézés/ügyintézési-

tájékoztatók.html 

 

Nemzetközi ügyintézési tájékoztatók: 

https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/hu/ügyintézés/nemzetközi-ügyintézési-

tájékoztatók.html 

 

http://www.oep.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/jogosultsag_az_ellatasra/igazolas_kerese_a_jogviszonyrol/hatosagi_bizonyitvany_biztositasrol
http://www.oep.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/jogosultsag_az_ellatasra/igazolas_kerese_a_jogviszonyrol/hatosagi_bizonyitvany_biztositasrol
http://www.oep.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/kozgyogyellatas
http://www.neak.gov.hu/elerhetosegek/kh_elerhetoseg.html
https://tcs.allamkincstar.gov.hu/
https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/hu/�gyint�z�s/�gyint�z�si-t�j�koztat�k.html
https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/hu/�gyint�z�s/�gyint�z�si-t�j�koztat�k.html
https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/hu/�gyint�z�s/nemzetk�zi-�gyint�z�si-t�j�koztat�k.html
https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/hu/�gyint�z�s/nemzetk�zi-�gyint�z�si-t�j�koztat�k.html
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Elérhetőségek: 

https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/hu/ügyintézés/elérhetőségek.html 

 

Gyakori kérdések: 

https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/hu/ügyintézés/gyakori-kérdések.html 

 

Fogalomtár: 

https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/hu/ügyintézés/fogalomtár.html 

 

Nyomtatványok: 

https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/hu/nyomtatvány/nyomtatványtár.html 

 

Dokumentumok: 

https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/hu/dokumentumok.html 

 

Jogszabályok: 

https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/hu/dokumentumok/jogszabalyok.html  

 

 

Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály 

 

1. Rehabilitációs ellátás iránti igény elbírálása, 

2. Rokkantsági ellátás iránti igény elbírálása, 

3. Kivételes rokkantsági ellátás iránti igény elbírálása 

4. Hatósági bizonyítvány kiadása, 

5. Felülvizsgálatos ügyek elbírálása hivatalból és kérelemre 

6. Rehabilitációs szakértői tevékenység végzése, szakvélemény készítése adott 

ügyben eljáró hatóság megkeresésére, 

7. Orvosszakértői tevékenység végzése, szakvélemény készítése adott ügyben 

eljáró hatóság megkeresésére, 

8. Foglalkozási rehabilitációs feladatok ellátása 

 

Az ügyintézéssel kapcsolatos általános, illetve ügytípusonkénti részletes tájékoztatók a 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság https://www.szgyf.gov.hu honlapján 

érhetőek el. 

 

Tájékoztató a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól: 

https://www.szgyf.gov.hu/hu/31-megvaltozott-munkakepessegu-szemelyek/1336-

tajekoztato-a-megvaltozott-munkakepessegu-szemelyek-ellatasairol  

 

Tájékoztató a rehabilitációs ellátásról: 

https://www.szgyf.gov.hu/hu/31-megvaltozott-munkakepessegu-szemelyek/1338-

tajekoztato-a-rehabilitacios-ellatasrol  

https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/hu/�gyint�z�s/el�rhet�s�gek.html
https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/hu/�gyint�z�s/gyakori-k�rd�sek.html
https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/hu/�gyint�z�s/fogalomt�r.html
https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/hu/nyomtatv�ny/nyomtatv�nyt�r.html
https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/hu/dokumentumok.html
https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/hu/dokumentumok/jogszabalyok.html
http://www.szgyf.gov.hu/
http://www.szgyf.gov.hu/hu/31-megvaltozott-munkakepessegu-szemelyek/1336-tajekoztato-a-megvaltozott-munkakepessegu-szemelyek-ellatasairol
http://www.szgyf.gov.hu/hu/31-megvaltozott-munkakepessegu-szemelyek/1336-tajekoztato-a-megvaltozott-munkakepessegu-szemelyek-ellatasairol
http://www.szgyf.gov.hu/hu/31-megvaltozott-munkakepessegu-szemelyek/1338-tajekoztato-a-rehabilitacios-ellatasrol
http://www.szgyf.gov.hu/hu/31-megvaltozott-munkakepessegu-szemelyek/1338-tajekoztato-a-rehabilitacios-ellatasrol
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Tájékoztató a rokkantsági ellátásról: 

https://www.szgyf.gov.hu/hu/31-megvaltozott-munkakepessegu-szemelyek/1344-

tajekoztato-a-rokkantsagi-ellatasrol  

 

Tájékoztató a komplex minősítés eredményéről szóló hatósági bizonyítványról: 

https://www.szgyf.gov.hu/hu/31-megvaltozott-munkakepessegu-szemelyek/1346-

tajekoztato-hatosagi-bizonyitvanyrol  

 

 

Tájékoztató a kivételes rokkantsági ellátásról: 

https://www.szgyf.gov.hu/hu/31-megvaltozott-munkakepessegu-szemelyek/2094-

tajekoztato-a-kiveteles-rokkantsagi-ellatasrol  

 

 

Szakértői tájékoztatók: 

https://www.szgyf.gov.hu/hu/megvaltozott-munkakepessegu-szemelyek/ugyfel-

tajekoztatok/szakertoi-tajekoztatok 

 

Foglalkozási rehabilitációs információk: 

https://www.szgyf.gov.hu/hu/megvaltozott-munkakepessegu-szemelyek/ugyfel-

tajekoztatok/foglalkozasi-rehabilitacios-informaciok  

 

Nyomtatványok: 

https://www.szgyf.gov.hu/hu/megvaltozott-munkakepessegu-szemelyek/nyomtatvanyok  

 

Jogszabályok: 

https://www.szgyf.gov.hu/hu/megvaltozott-munkakepessegu-szemelyek/jogszabalyok-

megvaltozott-munkakepessegu  

 

Elérhetőségek: 

https://www.szgyf.gov.hu/hu/megvaltozott-munkakepessegu-

szemelyek/elerhetosegek/rehabilitacios-hatosagok  

 
 

http://www.szgyf.gov.hu/hu/31-megvaltozott-munkakepessegu-szemelyek/1344-tajekoztato-a-rokkantsagi-ellatasrol
http://www.szgyf.gov.hu/hu/31-megvaltozott-munkakepessegu-szemelyek/1344-tajekoztato-a-rokkantsagi-ellatasrol
http://www.szgyf.gov.hu/hu/31-megvaltozott-munkakepessegu-szemelyek/1346-tajekoztato-hatosagi-bizonyitvanyrol
http://www.szgyf.gov.hu/hu/31-megvaltozott-munkakepessegu-szemelyek/1346-tajekoztato-hatosagi-bizonyitvanyrol
https://www.szgyf.gov.hu/hu/31-megvaltozott-munkakepessegu-szemelyek/2094-tajekoztato-a-kiveteles-rokkantsagi-ellatasrol
https://www.szgyf.gov.hu/hu/31-megvaltozott-munkakepessegu-szemelyek/2094-tajekoztato-a-kiveteles-rokkantsagi-ellatasrol
http://www.szgyf.gov.hu/hu/megvaltozott-munkakepessegu-szemelyek/ugyfel-tajekoztatok/szakertoi-tajekoztatok
http://www.szgyf.gov.hu/hu/megvaltozott-munkakepessegu-szemelyek/ugyfel-tajekoztatok/szakertoi-tajekoztatok
https://www.szgyf.gov.hu/hu/megvaltozott-munkakepessegu-szemelyek/ugyfel-tajekoztatok/foglalkozasi-rehabilitacios-informaciok
https://www.szgyf.gov.hu/hu/megvaltozott-munkakepessegu-szemelyek/ugyfel-tajekoztatok/foglalkozasi-rehabilitacios-informaciok
https://www.szgyf.gov.hu/hu/megvaltozott-munkakepessegu-szemelyek/nyomtatvanyok
https://www.szgyf.gov.hu/hu/megvaltozott-munkakepessegu-szemelyek/jogszabalyok-megvaltozott-munkakepessegu
https://www.szgyf.gov.hu/hu/megvaltozott-munkakepessegu-szemelyek/jogszabalyok-megvaltozott-munkakepessegu
https://www.szgyf.gov.hu/hu/megvaltozott-munkakepessegu-szemelyek/elerhetosegek/rehabilitacios-hatosagok
https://www.szgyf.gov.hu/hu/megvaltozott-munkakepessegu-szemelyek/elerhetosegek/rehabilitacios-hatosagok

