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Ügytípus megnevezése: Ügykörbe tartozó, tájékoztatá st, igényérvényesítést segít ő ügyfélszolgálat 

működtetése 

 

Ügytípus rövid leírása: 

 

Az ügyfélszolgálat a személyesen vagy telefonon, a Családtámogatási és Társadalombiztosítási 

Főosztályhoz tartozó ügykörben eljáró személyek, ügyfelek tájékoztatását, igényérvényesítésük 

elősegítését végzi. 

 

Az ügyfélszolgálatok elérhet ősége: 

 

Nyugdíj Nyilvántartási és Ellen őrzési Osztály hatáskörébe tartozó ügyekben:  

 

Ügyfélfogadás helye: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 4. 

Ügyfélfogadási idő:  Hétfő: 8-16 óráig 

Kedd - Csütörtök: 8- 13 óráig  

Péntek: 8-11 óráig 

 

Online időpontfoglalás a http://nyugdíjbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu honlapon. 

Központi telefonszám: 06-42-551-500 

Honlap:http://www.kormanyhivatal.hu/szabolcs-szatmar-bereg, 

http://nyugdíjbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu  

Levelezési cím:4401 Nyíregyháza, Pf.: 300  

 

Ügyfélszolgálati kapcsolattartó: 

Nyugdíj Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály 

Dr. Rónaszéki Orsolya osztályvezető 

Telefon: 06/42-551-500 

e-fax: 06/42-551.502 

E-mail: nyilvantartas@szabolcs.gov.hu 

 

 

Adategyeztetési és Nyugdíjbiztosítási Osztály  

4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 4. sz.  

Hétfő:   08.00 órától -16.00 óráig 

Kedd-Csütörtök: 08.00 órától -13.00 óráig 

Péntek:   08.00 órától -11.00 óráig 
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 Ügyfélkapcsolati vezető:  Udvariné Bíró Andrea  

 Telefon:   06/42-551-500 

 E-fax:   06-42-551-511 

 e-mail:   nyugdij@szabolcs.gov.hu 

 

Családtámogatási Osztály  

 

Családtámogatás ügyfélszolgálati feladatokat a Nyíregyházi Járási Hivatal, a Kisvárdai Járási Hivatal és 

a Mátészalkai Járási Hivatal Kormányablakjai látják el. 

 

Rehabilitációs Ellátási és Szakért ői Osztály  

 4400 Nyíregyháza, Bessenyei tér 2. sz.  

 

Ügyfélkapcsolati vezető: Kovács Józsefné 

Telefon: 42/795-600 

e-fax:     42/795-641 

E-mail: rehabilitacio@szabolcs.gov.hu 

 

Ügyfélszolgálat:  

4400 Nyíregyháza, Bessenyei tér 2. 

4600 Kisvárda, Szent György tér 8. 

4700 Mátészalka, Jármi u. 2. 

 

Ügyfélfogadási rend:  

4400 Nyíregyháza, Bessenyei tér 2. 

hétfő: 08.00-16.00 

kedd-csütörtök: 08.00-13.00 

péntek: 08.00-11.00 

 

4600 Kisvárda, Szent György tér 8. 

hétfő: 08.00-16.00 

kedd-csütörtök: 08.00-13.00 

péntek: 08.00-11.00 

 

4700 Mátészalka, Jármi u.2  

hétfő: 08.00-16.00 

kedd-csütörtök: 08.00-13.00 

péntek: 08.00-11.00 
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Egészségbiztosítási Osztály hatáskörébe tartozó ügy ekben:  

 

Ügyfélfogadás helye: 4400 Nyíregyháza, Vörösmarty tér 7.  

Ügyfélfogadási idő:  Hétfő: 8-16 óráig 

Kedd - Csütörtök: 8- 13 óráig  

Péntek: 8-11 óráig 

 

Online időpontfoglalás: nincs lehetőség 

Központi telefonszám: 06-42-312-177 

Honlap:http://www.kormanyhivatal.hu/szabolcs-szatmar-bereg,  

Levelezési címe: 4401 Nyíregyháza. Pf. 155. 

 

Ügyfélszolgálati kapcsolattartó: 

Egészségbiztosítási Osztály 

Asztalos Tiborné osztályvezető 

Telefon: 06/42-312-375,  

e-fax:06/42-313-189 

E-mail: egeszsegbiztositas@szabolcs.gov.hu 

 

Egészségbiztosítási Pénzellátások Osztálya hatáskör ébe tartozó ügyekben:  

 

Ügyfélfogadás helye: 4400 Nyíregyháza, Vörösmarty tér 7.  

Ügyfélfogadási idő:  Hétfő: 8-16 óráig 

Kedd - Csütörtök: 8- 13 óráig  

Péntek: 8-11 óráig 

 

Online időpontfoglalás: nincs lehetőség 

Központi telefonszám: 06-42-312-177 

Honlap:http://www.kormanyhivatal.hu/szabolcs-szatmar-bereg,  

Levelezési címe: 4401 Nyíregyháza. Pf. 155. 

 

Ügyfélszolgálati kapcsolattartó: 

Egészségbiztosítási Pénzellátások Osztálya 

Nagyné Kirilla Andrea osztályvezető 

Telefon: 06/42-795-883, 

e-fax:06/42-313-189 

E-mail: egeszsegbiztositasi.penzellatasok@szabolcs.gov.hu 
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Egészségbiztosítási Nyilvántartási és Lakástámogatá si Osztály hatáskörébe tartozó ügyekben:  

 

Egészségbiztosítási nyilvántartási ügyfélszolgálat: 

Ügyfélfogadás helye: 4400 Nyíregyháza, Vörösmarty tér 7. sz. 

Ügyfélfogadás ideje: 

Hétfő: 8.00 órától – 16.00 óráig 

Kedd - Csütörtök: 8.00 órától – 13.00 óráig 

Péntek: 8.00 órától – 11.00 óráig 

 

Lakástámogatás ügyfélszolgálat:  

4400 Nyíregyháza, Egyház út 13. I. em. 127-128. 

Ügyfélfogadás ideje: 

hétfő, szerda, csütörtök: 8.00-14.00 

kedd: 8.00-15.30 

pénteken ügyfélfogadás nincs 

 

 Ügyfélkapcsolati vezető: Dajkáné Fekete Tünde  

 Telefon:   06-42-312-177 

 E-fax:   06-42-313-189 

 e-mail:   eb.nyilvantartas.lakastamogatas@szabolcs.gov.hu 

 

 

 

  

 

Nyíregyháza, 2020. március 10. 
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NYUGDÍJ NYILVÁNTARTÁSI ÉS ELLEN ŐRZÉSI OSZTÁLYHOZ KAPCSOLÓDÓ ÜGYTIPUSOK  

 

 

Ügytípus megnevezése: Egyszeri segély engedélyezése  Nyugdíjbiztosítási Alap terhére.  

 

Ügytípus rövid leírása: 

 

A Megyei Kormányhivatal vezetője a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 

(Tny.) 66. § (1) bekezdése, valamint a végrehajtására kiadott 168/1997. (X. 6.) Kormányrendelet (TnyR.) 

72/B. § -ában meghatározottak szerint különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén 

egyszeri segélyt állapíthat meg. 

 

Jogosultak köre: 

 

Egyszeri segélyre jogosult a sajátjogú öregségi nyugellátásban részesülő személy, ha olyan élethelyzetbe 

került, amely létfenntartását veszélyezteti. 

 

Jogosultsági feltétel: 

 

- Nyugellátása és rendszeres pénzellátása együttes összege nem haladja meg a 75.000,-Ft, 

egyedülálló esetén a 85.000,-Ft összeget. 

- évente csak 1 alkalommal engedélyezhető. 

 

 

Szükséges iratok: 

Egyszeri segély engedélyezése iránti kérelmet az érintett személy az ehhez rendszeresített 

formanyomtatványon, a  K17 Űrlapon  terjesztheti elő, melyhez csatolni kell a krízis helyzetet igazoló 

iratokat (névre szóló gyógyszerköltség igazolás, 1 éven belüli orvosi dokumentumok, közüzemi tartozásról 

szóló kimutatás halotti anyakönyvi kivonat másolata, stb.). 

 

Nyomtatványok elérhet ősége: 

 

Kézi vagy számítógépes kitöltéshez K17 számú formanyomtatvány:  

http://nyugdíjbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu  honlapon (nyomtatványtár/ugrás a nyomtatványtárra)  

A kézi kitöltéshez szolgáló nyomtatványok a http://www.kormanyhivatal.hu/szabolcs-szatmar-bereg 

honlapon a Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály letölthető nyomtatványai között is 

megtalálhatóak.  
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Eljárási költségek: 

Az eljárás illeték- és költségmentes. 

 

Hol intézzem el? 

Az igény az igénylő lakóhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási Főosztály Nyugdíj Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztályán vagy a lakóhely szerinti 

kormányablakban személyesen, vagy postai úton nyújtható be. Az igény elektronikus úton is 

előterjeszthető. 

 

Ügyintézési id ő: sommás eljárás esetén 8 nap, teljes eljárás esetén 60 nap  

 

Kapcsolódó jogszabályok: 

1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról, az annak végrehajtására kiadott 168/1997. 

(X.6) Kormányrendelet. 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény.  

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól, 

451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól, 

137/2016. (VI.13.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtására felhasználható 

elektronikus aláíráshoz és bélyegzőhöz kapcsolódó követelményekről,  

 

Ügyintéz ő neve, elérhet ősége: 

A kapcsolatfelvétel során adunk tájékoztatást az ügyintézőről és annak elérhetőségéről 

Telefonszám: 06-42-551-500 

 

Az ügyfélszolgálat elérhet ősége: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 4. 

 

Ügyfélfogadási idő:  Hétfő: 8-16 óráig 

Kedd - Csütörtök: 8- 13 óráig  

Péntek: 8-11 óráig 

 

Központi telefonszám: 06-42-551-500 

Online id őpontfoglalás:  a http://nyugdíjbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu honlapon. 

 

E-mail: cst.tarsadalombiztositas@szabolcs.gov.hu, nyilvantartas@szabolcs.gov.hu 

 

Nyíregyháza, 2020. március 10. 
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Ügytípus megnevezése: Kivételes nyugdíjemelés enged élyezése  

 

 Ügytípus rövid leírása: 

 

A Megyei Kormányhivatal vezetője a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 

(Tny.) 66. § (1) bekezdése, valamint a végrehajtására kiadott 168/1997. (X. 6.) Kormányrendelet (TnyR.) 

72/B. § -ában meghatározottak szerint különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén 

kivételes nyugellátás-emelésről dönthet. 

 

Jogosultak köre: 

 

A Megyei Kormányhivatal vezetője kivételes nyugdíjemelésben részesítheti az öregségi nyugdíjkorhatárt 

elérő öregségi nyugellátásban részesülő személyt. 

 

Jogosultsági feltétel: 

- Nyugellátása és rendszeres pénzellátása együttes összege nem haladja meg a 85.000,-Ft 

összeget. 

- a nyugellátás megállapítása, valamint a korábbi kivételes nyugdíjemelés óta eltelt 3 év. 

 

Szükséges iratok: 

 

Kivételes nyugdíjemelés engedélyezésére irányuló kérelmet az érintett személy az ehhez rendszeresített 

formanyomtatványon, a K16 Űrlapon  terjesztheti elő. 

 

Nyomtatványok elérhet ősége: 

 

Kézi vagy számítógépes kitöltéshez K16 számú formanyomtatvány:  

http://nyugdíjbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu  honlapon (nyomtatványtár/ugrás a nyomtatványtárra)  

A kézi kitöltéshez szolgáló nyomtatványok a http://www.kormanyhivatal.hu/szabolcs-szatmar-bereg 

honlapon a Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály letölthető nyomtatványai között is 

megtalálhatóak.  

 

 

Eljárási költségek: 

Az eljárás illeték és költségmentes. 
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Hol intézzem el? 

Az igény az igénylő lakóhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal Családtámogatás 

Társadalombiztosítási Főosztály Nyugdíj Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztályán személyesen, vagy postai 

úton nyújtható be. Az igény elektronikus úton is előterjeszthető. 

 

Ügyintézési id ő: sommás eljárás esetén 8 nap, teljes eljárás esetén 60 nap  

 

Kapcsolódó jogszabályok: 

 

1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról, az annak végrehajtására kiadott 168/1997. 

(X.6) kormányrendelet. 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény.  

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól, 

451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól, 

137/2016. (VI.13.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtására felhasználható 

 elektronikus aláíráshoz és bélyegzőhöz kapcsolódó követelményekről,  

 

Ügyintéz ők neve, elérhet ősége: 

 

Ügyintéz ő neve, elérhet ősége: 

A kapcsolatfelvétel során adunk tájékoztatást az ügyintézőről és annak elérhetőségéről 

Telefonszám: 06-42-551-500 

 

Az ügyfélszolgálat elérhet ősége: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 4. 

 

Ügyfélfogadási idő:  Hétfő: 8-16 óráig 

Kedd - Csütörtök: 8- 13 óráig  

Péntek: 8-11 óráig 

 

Központi telefonszám: 06-42-551-500 

Online id őpontfoglalás: a http://nyugdíjbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu honlapon. 

 

E-mail: cst.tarsadalombiztositas@szabolcs.gov.hu, nyilvantartas@szabolcs.gov.hu 

 

 Nyíregyháza, 2020. március 10. 
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Ügytípus megnevezése: Nyugellátás megállapításához és az adategyeztetési eljárás lefolytatásához 

végzett ellen őrzések 

 

Ügytípus rövid leírása: 

- A nyugdíjak megállapításához szükséges tisztázatlan jogosultsági, szolgálati idő, kereseti adatok 

helytállóságának vizsgálata. 

- Az adategyeztetési eljárásban tisztázatlan adatok vizsgálata 

- A Tny. 83/B.§. alapján a nyugellátás szüneteltetésével összefüggő kereseti korlát vizsgálata. 

- Nyugdíjügyekben a jogosultság elbírálásához szükséges hiányzó adatok beszerzése.  

- Szolgálati idő utólagos nyilvántartásba vételével, béradatok utólagos tisztázásával kapcsolatos eljárás 

lefolytatása.  

- Bizonyítási eljárás, így különösen tanúmeghallgatás, helyszíni szemle lefolytatása. 

- Az 1988. előtti keresetek, bérek, egyéb adatok beszerzése, korabeli bizonylatok értékelése. 

- Helyszíni vizsgálat a korkedvezményre jogosultság körülményeinek tisztázására. 

- Hozzátartozói nyugellátás esetén a tényállás tisztázása. 

 

 

Ellenőrzöttek köre: 

Foglalkoztatók, egyéni vállalkozók, egyéni cégek, mezőgazdasági őstermelők, végelszámoló, felszámoló, 

magánszemély, iratőrző 

 

Szükséges okmányok: 

Azon okiratok, nyilvántartások, könyvelési anyagok, egyéb okmányok, melyek alapján a biztosítási 

jogviszony, valamint a jogviszonyból származó nyugdíjjárulék- köteles jövedelem megállapítható, 

különösen munkaszerződés, munkáltatói igazolás a munkaviszony megszüntetéséről, bérkarton, 

bérjegyzék, T1041-es változás-bejelentő, társasági szerződés, táppénzes kimutatás, megbízási szerződés, 

kifizetési jegyzék, járulékbevallások, társasági adóbevallások, pénztárkönyv, naplófőkönyv, bevételi 

nyilvántartás, őstermelői igazolvány és betétlapjai.  

 

Eljárási költségek:    

Az eljárás illeték és költségmentes. 

 

Ügyintézési id ő: 

Hatósági ellenőrzési határidő: 25 nap. 

 

Hol intézhet ő el? 

Az illetékes megyei kormányhivatal Családtámogatás Társadalombiztosítási Főosztály Nyugdíj 

Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztályán. 
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Kapcsolódó jogszabályok: 

 

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) és végrehajtásáról szóló 

168/1997(X. 6) Kormányrendelet (Tny.R.),  

1997. évi LXXX. Törvény (Tbj.) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, 

valamint e szolgáltatások fedezetéről, és végrehajtásáról szóló 195/1997 (XI. 5) Kormányrendelet (Tbj.R.),   

2017. évi CL. törvény adózás rendjéről 

2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról  

2016. évi CL törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól, 

451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól, 

137/2016. (VI.13.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtására felhasználható 

 elektronikus aláíráshoz és bélyegzőhöz kapcsolódó követelményekről. 

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény. 

Az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. Törvény. 

 

Ügyintéz ő neve, elérhet ősége: 

A kapcsolatfelvétel során adunk tájékoztatást az ügyintézőről és annak elérhetőségéről 

06-42-551-500 

 

Az ügyfélszolgálat elérhet ősége: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 4. 

 

Ügyfélfogadási idő:  Hétfő: 8-16 óráig 

Kedd - Csütörtök: 8- 13 óráig  

Péntek: 8-11 óráig 

 

Központi telefonszám: 06-42-551-500 

 

Online időpontfoglalás: nincs lehetőség  

 

E-mail: cst.tarsadalombiztositas@szabolcs.gov.hu, nyilvantartas@szabolcs.gov.hu 

 

 

Nyíregyháza, 2020. március 10. 
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Ügytípus megnevezése: Átfogó-, cél- és záróellen őrzés 

 

Ügytípus rövid leírása: 

 

- Szolgálati idő utólagos nyilvántartásba vételével, béradatok utólagos tisztázásával kapcsolatos 

eljárás lefolytatása. 

- A megszűnő kötelezettek (foglalkoztatók, egyéb szervek stb.) záró ellenőrzése. 

- A felszámolás, végelszámolás alatt álló vagy jogutód nélkül megszűnő foglalkoztatók esetében a 

nyilvántartási dokumentáció rendezéséhez szükséges intézkedések megtétele. 

- A nyilvántartási szakegységekhez beérkezett szolgálati idő, kereseti és egyéb adatok utólagos 

helyszíni ellenőrzése.  

- A foglalkoztatók, egyéni vállalkozók, mezőgazdasági őstermelők, valamint a társas vállalkozások 

(az előtársaságként történő működés időtartamára vonatkozóan is) társadalombiztosítási jogszabályokban 

előírt nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése. 

- Az egyéni vállalkozó halála esetén az egyéni vállalkozóra és az általa foglalkoztatott biztosítottakra 

vonatkozó nyilvántartó lapok beszerzése. 

- Visszamenőleges adatszolgáltatás dokumentumainak helyszíni ellenőrzése. 

 

Ellenőrzöttek köre: 

 

Foglalkoztatók, egyéni vállalkozók, egyéni cégek, mezőgazdasági őstermelők, végelszámoló, felszámoló, 

magánszemély, iratőrző 

 

Szükséges okmányok: 

 

Azon okiratok, nyilvántartások, könyvelési anyagok, egyéb okmányok, melyek alapján a biztosítási 

jogviszony, valamint a jogviszonyból származó nyugdíjjárulék- köteles jövedelem megállapítható, 

különösen munkaszerződés, munkáltatói igazolás a munkaviszony megszüntetéséről, bérkarton, 

bérjegyzék, T1041-es változás-bejelentő, társasági szerződés, táppénzes kimutatás, megbízási szerződés, 

kifizetési jegyzék, járulékbevallások, társasági adóbevallások, pénztárkönyv, naplófőkönyv, bevételi 

nyilvántartás, őstermelői igazolvány és betétlapjai,  

 

Eljárási költségek:    

Az eljárás illeték és költségmentes. 

 

Ügyintézési id ő: 

Hatósági ellenőrzési határidő: 25 nap 
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Hol intézhet ő el? 

Az illetékes megyei kormányhivatal Családtámogatás Társadalombiztosítási Főosztály Nyugdíj 

Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztályán. 

 

Kapcsolódó jogszabályok: 

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) és végrehajtásáról szóló 

168/1997. (X. 6) Kormányrendelet (Tny.R.),  

1997. évi LXXX. Törvény (Tbj.) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, 

valamint e szolgáltatások fedezetéről, és végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5) Kormányrendelet (Tbj.R.),   

2017. évi CL. törvény adózás rendjéről 

2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról  

2016. évi CL törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól, 

451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól, 

137/2016. (VI.13.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtására felhasználható 

 elektronikus aláíráshoz és bélyegzőhöz kapcsolódó követelményekről,  

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény. 

Az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. Törvény. 

 

Ügyintéz ő neve, elérhet ősége: 

A kapcsolatfelvétel során adunk tájékoztatást az ügyintézőről és annak elérhetőségéről 

06-42-551-500 

 

Az ügyfélszolgálat elérhet ősége: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 4. 

Ügyfélfogadási idő:  Hétfő: 8-16 óráig 

Kedd - Csütörtök: 8- 13 óráig  

Péntek: 8-11 óráig 

 

Központi telefonszám: 06-42-551-500 

 

Online időpontfoglalás: nincs lehetőség  

 

E-mail: cst.tarsadalombiztositas@szabolcs.gov.hu, nyilvantartas@szabolcs.gov.hu 

 

Nyíregyháza, 2020. március 10. 
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Ügytípus megnevezése: A biztosítási id ők és a nyugellátás alapjául szolgáló keresetek közh iteles  

nyilvántartásának kezelése.  

 

Ügytípus rövid leírása: 

 

A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv nyilvántartása a foglalkoztatók által közölt adatokra épül. 

A nyugdíjjogosultsághoz, illetőleg a nyugdíj-megállapításhoz szükséges adatokat a nyilvántartásra 

kötelezetteknek utolsó alkalommal, 2009. évre vonatkozóan - 2010. április 30-ig, kellett teljesíteniük a 

nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek felé. 

 

A 2010. január 1-jét megelőző időszakra vonatkozó adatokat elmaradt (ún. visszamenőleges) 

adatszolgáltatás keretében jelenleg is a fővárosi/megyei kormányhivatalok nyugdíjbiztosítási igazgatási 

szerveihez kell teljesíteni. 

A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv felhívására az adatokat tizenöt napon belül kell közölni. 

A nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek által kért adatok elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül történő 

közlésére is lehetőség van. 

 

Adatszolgáltatásra kötelezettek köre: 

 

A jogszabályok alapján nyilvántartásra, adatszolgáltatásra kötelezettek. 

Az adatszolgáltatással kapcsolatos felelősség akkor is a nyilvántartásra kötelezettet terheli, ha az 

adatszolgáltatást szerződés, megállapodás alapján más szerv vagy személy teljesíti. 

A nyilvántartólapot, továbbá a jegyzéket a nyilvántartásra kötelezett (a meghatalmazott, illetve a képviselő) 

aláírással (cégszerű aláírással) látja el. Ennek hiányában az adatszolgáltatás nem vehető át. Jogutód 

nélkül megszűnt foglalkoztató „képviseletében” eljárva visszamenőleges adatszolgáltatás nem teljesíthető. 

 

Szükséges iratok: 

•  „adatlap” a regisztrációhoz, 

• a regisztráció alapján kiadott adathordozó (NYENYI lap és Jegyzék, vagy floppy/CD/pendrive), 

• a leadott adatszolgáltatáshoz: a kitöltött adathordozó (NYENYI lap, Jegyzék és Igazolólap, vagy 

            floppy/CD/pendrive és „Igazolólap”, és ’’Konszignációs lista”). 

 

E-ügyintézéshez, meghatalmazáshoz : kiállított megfelelő típusú ’’Bejelentő lap” és meghatalmazás 

kitöltése, rögzítése a rendszerben, melynek megtörténtéről az ügyfél visszaigazolást kap a megadott email 

címre. 
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A visszamen őleges adatszolgáltatások teljesítéséhez a floppy/CD /pendrive használata nem 

indokolt.  Jelenleg minden adatszolgáltatási időszak vonatkozásában biztosított a lehetőség, hogy az 

adatszolgáltatás elektronikus ügyintézés keretében történjen. (Ügyfélkapun keresztül)  

A visszamenőleges adatszolgáltatáshoz kapcsolódó tudnivalók:  

 

A 2006. évet megelőző adatszolgáltatások elektronikus ügyintézés keretében történő teljesítéséhez a 

https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu honlapon (Ügyintézés/ Letölthető programok menü alatt) 

érhető el az ún. NYENYI Keretrendszer , amely magában foglalja a 8892, a TBJAR96, valamint a 

NYENYI97 - NYENYI05 DOS-os foglalkoztatói programokat.  

A NYENYI Keretrendszer lehet őséget ad arra, hogy olyan adatszolgáltatást is az e lektronikus 

ügyintézés keretében teljesítsen, amelyre korábban - a hagyományos - regisztrációs floppy lemezt 

igényelt.  

 

A Keretrendszer a csoportos floppys regisztrációból  származó adatbázis-példányokat automatikusan 

szét tudja bontani úgy, hogy az adatszolgáltatáshoz foglalkoztatóként külön-külön munkaterületeket hoz 

létre. (Olyan, mintha eredetileg is külön-külön regisztrációs lemezeken kerültek volna kiadásra.) Így 

megvalósítható, hogy a csoportból csak egy adott foglalkoztatóra vonatkozóan készüljön el és kerüljön 

feltöltésre a módosító adatszolgáltatás.  

 

A NYENYI Keretrendszer DOS-os programjával létrehozott és "borítékolt" állományt (.kr)  az Ügyfélkapun 

keresztül kell feltölteni.  

 

A floppyról történ ő áttérésre akkor is lehet őség van, ha az adott id őszakra már adott le floppy/CD 

lemezen vagy pendrive-on adatszolgáltatást és azt a  nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a 

nyilvántartási rendszerébe befogadta.  

 

A 2006. 2007. és 2008. évi adatszolgáltatáshoz elkészített NYENYI programok is alkalmasak - a 

Keretrendszerhez hasonlóan - arra, hogy a hagyományos floppy lemezen történő adatszolgáltatásról 

biztosítsák az áttérést az elektronikus ügyintézés keretében történő adatszolgáltatásra. (A részletes 

ismertetőt a programok felhasználói kézikönyve tartalmazza.)  

 

A floppy-s/CD/pendrive adathordozón történ ő visszamen őleges adatszolgáltatás teljesítésére 

jelenleg is van lehet őség, azonban javasoljuk a jelent ősen egyszer űbb, elektronikus ügyintézés 

használatát.  

 

A visszamenőleges időszakra vonatkozó adatszolgáltatás teljesítésekor a körülményeket és a 

rendelkezésre álló bizonylatokat mérlegelve az nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv kérheti az 

adatszolgáltatótól az adatszolgáltatást megalapozó bizonylatok bemutatását. 
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Nyomtatványok/programok elérhet ősége: 

 

A visszamenőleges adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges NYENYI keretrendszer, valamint a NYENYI 

programok a Magyar Államkincstár honlapján elérhetők, illetve letölthetők 

https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/hu/Ügyintézés/letölthető programok menüpontban.  

 

Eljárási költségek: 

Az eljárás illeték- és költségmentes. 

 

Hol intézzem? 

 

A foglalkoztató székhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási Főosztályának Nyugdíj Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztályán a foglalkoztató 

képviselője személyesen. 

A szakterület által a nyugdíjbiztosítási feladatok ellátáshoz kért adatok elektronikus úton, ügyfélkapun 

keresztül történő közlésére is lehetőség van. (feltétele az ügyfélkapus regisztráció mellett: Bejelentőlap 

nyomtatvány, valamint szükség esetén meghatalmazás benyújtása az illetékes nyugdíjbiztosítási 

igazgatási szerv felé). 

 

Ügyintézési id ő: 

A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv felhívására a szükséges adatokat tizenöt napon belül kell közölni. 

 

Kapcsolódó jogszabályok: 

 

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, a végrehajtására kiadott 168/1997. 

(X.6) kormányrendelet, 

2016. évi CL. törvény Az általános közigazgatási rendtartásról 

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól, 

451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól, 

137/2016. (VI.13.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtására felhasználható 

 elektronikus aláíráshoz és bélyegzőhöz kapcsolódó követelményekről. 

 

Ügyintéz ő neve, elérhet ősége: 

 

A kapcsolatfelvétel során adunk tájékoztatást az ügyintézőről és annak elérhetőségéről 

Telefonszám: 06-42-551-500 
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Az ügyfélszolgálat elérhet ősége: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 4. 

Ügyfélfogadási idő:  Hétfő: 8-16 óráig 

Kedd - Csütörtök: 8- 13 óráig  

Péntek: 8-11 óráig 

Központi telefonszám: 06-42-551-500 

 

Online időpontfoglalás a http://nyugdíjbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu honlapon. 

 

E-mail: cst.tarsadalombiztositas@szabolcs.gov.hu, nyilvantartas@szabolcs.gov.hu 

  

Nyíregyháza, 2020. március 10. 
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Ügytípus megnevezése: Hatósági (nyugdíjbiztosítási)  nyilvántartásba való bejegyzés (módosítás, 

javítás, törlés). 

 

Ügytípus rövid leírása: 

A Tbj. 54. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az ellenőrzés során a biztosítási jogviszony vagy az 

egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság utólagos megállapítása, törlése tárgyában a határozat 

meghozatalára a járulék utólagos megállapítása nélkül az egészségbiztosítási szerv, a járulék utólagos 

megállapítása mellett az állami adóhatóság jogosult. 

A biztosítási jogviszony megállapítására vonatkozó jogerős határozatok alapján az adatszolgáltatás 

teljesítése, rendezése érdekében az „élő” kötelezettel szemben hatósági eljárás keretében kell intézkedni. 

A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv hivatalból hatósági eljárást indít. Ennek keretében az ügyfelet az 

elmaradt adatszolgáltatás - a végzés közlésétől számított 15 napon belül történő - 

teljesítésére/javítására/hiányosságok pótlására kötelezi. 

 

A teljesítési határidő elmulasztása esetén az igazgatási szerv 10.000 forinttól 100.000 forintig terjedő 

mulasztási bírságot szabhat ki. 

 

Már megszűnt kötelezett esetén a határozatok alapján a hatósági nyilvántartásba történő bejegyzést a 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Nyugdíj Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály végzi 

el. 

 

Érintettek köre: 

Adatszolgáltatásra kötelezett, biztosított  

 

Szükséges iratok: 

Alaki kötöttség nélkül. 

 

Eljárási költségek: 

Az eljárás illeték- és költségmentes. 

 

Hol intézzem? 

 

A foglalkoztató székhelye, illetve a kérelmező lakóhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Nyugdíj Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztályán a 

foglalkoztató képviselője személyesen. 

A nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek által a nyugdíjbiztosítási feladatok ellátáshoz kért adatok 

elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül történő közlésére is lehetőség van. (feltétele az ügyfélkapus 

regisztráció mellett: Bejelentőlap nyomtatvány, valamint szükség esetén meghatalmazás benyújtása.   
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Ügyintézési id ő: 

 

A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv felhívására a szükséges adatokat tizenöt napon belül kell közölni. 

 

Kapcsolódó jogszabályok: 

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, a végrehajtására kiadott 168/1997. 

(X.6) kormányrendelet, 

2016. évi CL. törvény Az általános közigazgatási rendtartásról 

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól, 

451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól, 

137/2016. (VI.13.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtására felhasználható 

 elektronikus aláíráshoz és bélyegzőhöz kapcsolódó követelményekről. 

 

 

Ügyintéz ő neve, elérhet ősége: 

A kapcsolatfelvétel során adunk tájékoztatást az ügyintézőről és annak elérhetőségéről 

Telefonszám: 06-42-551-500 

 

Az ügyfélszolgálat elérhet ősége: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 4. 

 

Ügyfélfogadási idő:  Hétfő: 8-16 óráig 

Kedd - Csütörtök: 8- 13 óráig  

Péntek: 8-11 óráig 

Központi telefonszám: 06-42-551-500 

Online időpontfoglalás a http://nyugdíjbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu honlapon. 

 

E-mail: cst.tarsadalombiztositas@szabolcs.gov.hu, nyilvantartas@szabolcs.gov.hu 

 

  

Nyíregyháza, 2020. március 10. 
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Ügytípus megnevezése: Foglalkoztatói, vállalkozói, őstermel ői adatbázis kezelése   

 

Ügytípus rövid leírása: 

 

Foglalkoztatói, vállalkozói, őstermelői adatszolgáltatások beszedése. 

 

Az adatszolgáltatásra az eredetileg esedékes időpontban érvényes jogszabályok az irányadók. 

Visszamenőleges időszakra történő adatszolgáltatásnak kell tekinteni minden olyan adatszolgáltatást, 

amelynek teljesítése a jogszabályban előírt határidőt követően történik. A kötelezetteknek utoljára 2009. 

évről 2010. április 30-ig - egyes kötelezettek esetében 2010. augusztus 31-ig - kellett az adatszolgáltatást 

teljesíteni, így a határidő lejártát követően minden adatszolgáltatás visszamenőlegesnek minősül.  

 

A papír alapon és számítástechnikai adathordozón teljesített adatszolgáltatás esetén keletkező 

bizonylatokat (regisztrációs Adatlap, nyilvántartó lap, konszignációs jegyzék stb.) a nyilvántartásra 

kötelezett helyett a meghatalmazott (képviseletet ellátó) hitelesítésével (aláírásával és bélyegző 

lenyomatával) el kell fogadni. 

Az adatszolgáltatással kapcsolatos felelősség akkor is a nyilvántartásra kötelezettet terheli, ha az 

adatszolgáltatást szerződés, megállapodás alapján más szerv vagy személy teljesíti. 

 

Adatszolgáltatásra kötelezettek köre: 

 

A biztosítási kötelezettség alá eső egyéni vállalkozók saját maguk tekintetében 2000. január 1-jétől 

kötelesek voltak az „E” jelű NYENYI lapot kiállítani és megküldeni. 

 

Az adatszolgáltatatási kötelezettsége saját magára vonatkozóan akkor is fennállt, ha társadalombiztosítási 

járulék megfizetésére nem volt kötelezett. 

 

A 2003. évi adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével kezdődően a heti 36 órát elérő munkaviszony, 

illetve közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott 

tanulmányok mellett egyéni vállalkozást gyakorlónak, amennyiben ténylegesen elért járulékalapot képező 

jövedelme nem volt, ennek megfelelő tartalmú adatszolgáltatást kellett saját személyük vonatkozásában 

teljesíteniük. 

 

A kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó a saját biztosítási adataival 

összefüggésben minden esetben adatszolgáltatásra volt kötelezett, amely adatszolgáltatását 2003. évtől 

kezdődően a „nemleges” adatszolgáltatás helyett „nullás” tartalmú NYENYI lapon kellett teljesíteni. 

 

 



 

CSALÁDTÁMOGATÁSI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI FŐOSZTÁLY 
4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 4.  Telefon: 42/551-500  e-fax: 42/551-502 

E-mail: cst.tarsadalombiztositas@szabolcs.gov.hu  Honlap: www.kormanyhivatal.hu 

24 
 

A 2007. és 2008. 2009. évre vonatkozóan a biztosítottnak minősülő mezőgazdasági őstermelőnek a 

nyugdíjjogosultsághoz, illetőleg a nyugdíj megállapításhoz szükséges adatokat kellett közölni. 

Aki mezőgazdasági őstermelőként nem minősül biztosítottnak, nem kellett nyilvántartó lapot kiállítani. 

 

Nem biztosított mezőgazdasági őstermelőként, aki: 

- a reá irányadó nyugdíjkorhatárig hátralévő idő és a már megszerzett szolgálati idő együttesen nem 

éri el a 20 évet, 

- egyéb jogcímen már biztosított (pl.: munkavállaló, egyéni vállalkozó, társas vállalkozó stb. - ide 

nem értve a Tbj. 5. § g) pontja, illetve (2) bekezdése szerint biztosítottakat) 

- saját jogú nyugdíjas, illetve özvegyi nyugdíjban részesülő személy, aki az öregségi 

nyugdíjkorhatárt betöltötte, 

- kiskorú személy, aki őstermelői tevékenységét közös őstermelő igazolvány alapján folytatja, 

- a gazdálkodó család kiskorú tagja. 

 

Szükséges iratok: 

A nyilvántartásra kötelezett a 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről, valamint az adóigazgatási  

rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény rendelkezéseinek alkalmazásával meghatalmazott, képviselő 

útján is teljesítheti a visszamenőleges adatszolgáltatási kötelezettségét. 
A rendszer adatbázisába történő rögzítés céljából a meghatalmazást, képviseletet igazoló bizonylat  

eredeti példányát a kitöltött, a nyilvántartásra kötelezett és a meghatalmazott (képviseletet ellátó) által 

aláírt „Bejelent ő lap”-hoz  csatolni kell. 

 

Őstermelő nyilvántartásba vételéhez szükséges okmány: Őstermel ői igazolvány 

 

A nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek által a nyugdíjbiztosítási feladatok ellátáshoz kért adatok 

elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül történő közlésére is lehetőség van. (feltétele az ügyfélkapus 

regisztráció mellett: Bejelentőlap nyomtatvány, valamint szükség esetén meghatalmazás benyújtása a 

Főosztály felé) 

 

A visszamen őleges adatszolgáltatások teljesítéséhez a floppy/CD /pendrive adathordozó használata 

nem indokolt.  Jelenleg minden adatszolgáltatási időszak vonatkozásában biztosított a lehetőség, hogy az 

adatszolgáltatás elektronikus ügyintézés keretében történjen. (Ügyfélkapun keresztül)  

A visszamenőleges adatszolgáltatáshoz kapcsolódó tudnivalók:  

A 2006. évet megelőző adatszolgáltatások elektronikus ügyintézés keretében történő teljesítéséhez 

elérhető a https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu  honlapon (Ügyintézés/ Letölthető programok 

menü alatt) az ún. NYENYI Keretrendszer , amely magában foglalja a 8892, a TBJAR96, valamint a 

NYENYI97 - NYENYI05 DOS-os foglalkoztatói programokat.  

A NYENYI Keretrendszer lehet őséget ad arra, hogy olyan adatszolgáltatást is az e lektronikus 
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ügyintézés keretében teljesítsen, amelyre korábban - a hagyományos - regisztrációs floppy lemezt 

igényelt.  

A Keretrendszer a csoportos floppys regisztrációból  származó adatbázis-példányokat automatikusan 

szét tudja bontani úgy, hogy az adatszolgáltatáshoz foglalkoztatóként külön-külön munkaterületeket hoz 

létre. (Olyan, mintha eredetileg is külön-külön regisztrációs lemezeken kerültek volna kiadásra.) Így 

megvalósítható, hogy a csoportból csak egy adott foglalkoztatóra vonatkozóan készüljön el és kerüljön 

feltöltésre a módosító adatszolgáltatás.  

A NYENYI Keretrendszer DOS-os programjával létrehozott és "borítékolt" állományt (.kr)  az Ügyfélkapun 

keresztül kell feltölteni.  

 

A floppyról történ ő áttérésre akkor is lehet őség van, ha az adott id őszakra már adott le 

floppy/CD/pendrive adathordozón adatszolgáltatást é s azt a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a 

nyilvántartási rendszerébe befogadta. 

A 2006. 2007. és 2008. évi adatszolgáltatáshoz elkészített NYENYI programok is alkalmasak - a 

Keretrendszerhez hasonlóan - arra, hogy a hagyományos floppy lemezen történő adatszolgáltatásról 

biztosítsák az áttérést az elektronikus ügyintézés keretében történő adatszolgáltatásra. (A részletes 

ismertetőt a programok felhasználói kézikönyve tartalmazza.)  

 

A floppy/CD/pendrive adathordozón történ ő visszamen őleges adatszolgáltatás teljesítésére jelenleg 

is van lehet őség, azonban javasoljuk a jelent ősen egyszer űbb, elektronikus ügyintézés használatát.  

A visszamenőleges időszakra vonatkozó adatszolgáltatás teljesítésekor a körülményeket és a 

rendelkezésre álló bizonylatokat mérlegelve a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv kérheti az 

adatszolgáltatótól az adatszolgáltatást megalapozó bizonylatok bemutatását. 

 

Nyomtatványok elérhet ősége: 

A visszamenőleges adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges NYENYI keretrendszer, valamint a NYENYI 

programok a Magyar Államkincstár honlapján elérhetők, illetve letölthetők a 

https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/  honlapon. 

Bejelentő lapok formanyomtatványok, továbbá meghatalmazás kézi vagy számítógépes kitöltéshez: 

http://nyugdíjbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu  honlapon (nyomtatványtár/ugrás a nyomtatványtárra)  

A kézi kitöltéshez szolgáló nyomtatványok a http://www.kormanyhivatal.hu/szabolcs-szatmar-bereg 

honlapon a Családtámogatási Társadalombiztosítási Főosztály letölthető nyomtatványai között is 

megtalálhatóak.  

 

Eljárási költségek: 

Az eljárás illeték- és költségmentes. 
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Hol intézzem? 

A foglalkoztató székhelye, illetve a kérelmező lakóhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Nyugdíj Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztályán a 

foglalkoztató képviselője személyesen. 

A nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek által a nyugdíjbiztosítási feladatok ellátáshoz kért adatok 

elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül történő közlésére is lehetőség van. (feltétele az ügyfélkapus 

regisztráció mellett: Bejelentőlap nyomtatvány, valamint szükség esetén meghatalmazás benyújtása.) 

 

Ügyintézési id ő: 

A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv felhívására a nyugdíjbiztosítási feladatok ellátásához szükséges 

adatokat 15 napon belül kell közölni. 

 

Kapcsolódó jogszabályok: 

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, a végrehajtására kiadott 168/1997. 

(X.6) kormányrendelet, 

2016. évi CL. törvény Az általános közigazgatási rendtartásról 

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről  

2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról  

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól, 

451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól, 

137/2016. (VI.13.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtására felhasználható 

 elektronikus aláíráshoz és bélyegzőhöz kapcsolódó követelményekről. 

 

Ügyintéz ő neve, elérhet ősége: 

A kapcsolatfelvétel során adunk tájékoztatást az ügyintézőről és annak elérhetőségéről 
Telefonszám: 06-42-551-500 
 

Az ügyfélszolgálat elérhet ősége : 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 4. 

Ügyfélfogadási idő:  Hétfő: 8-16 óráig 

Kedd - Csütörtök: 8- 13 óráig  

Péntek: 8-11 óráig 

Központi telefonszám: 06-42-551-500 

Online időpontfoglalás a http://nyugdíjbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.huhonlapon. 

E-mail: cst.tarsadalombiztositas@szabolcs.gov.hu, nyilvantartas@szabolcs.gov.hu 

  

Nyíregyháza, 2020. március 10. 
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Ügytípus megnevezése: Iratbetekintési jog gyakorlás a, kivonat kérése 

 

Az ügyfelek a betekintési jogukkal élve megismerhetik, hogy a nyugdíjbiztosítási nyilvántartás milyen 

adatokat tartalmaz róluk.  

 

Ügytípus rövid leírása: 

Amennyiben a biztosított (volt biztosított), vagy írásban meghatalmazott képviselője – a Tbj. 43. § (4) 

bekezdése és a Tny. 96. § (7) bekezdése alapján – a nyugdíjbiztosítás hatósági nyilvántartásába történő 

betekintési jogával kíván élni, a nyilvántartott adatairól felvilágosítást, illetve kérésére az iratokról másolatot 

kell adni. 

A betekintési jog gyakorlása eljárás során a Magyar Államkincstár által rendszeresített nyomtatvány 

alkalmazásával kivonat is kiadható a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyokról. A kiadott kivonat 

nem helyettesíti a hatósági bizonyítványt, így ha az ügyfél kérelme a nyilvántartott 

szolgálati/jogosultsági/korkedvezményes idejének igazolására vagy hatósági bizonyítvány kiállítására 

vonatkozik, az csak az adategyeztetési eljárás keretében készülő kimutatás, határozat, illetve az eljárás 

jogerős lezárását követően a Tny. 96/E. § (1) bekezdése alapján kiadott hatósági bizonyítvány kiadásával 

teljesíthető. 

Amennyiben a biztosított (volt biztosított) a betekintési jog gyakorlását (az adatoknak a nyugdíjbiztosítási 

igazgatási szervnél történő személyes megtekintését) követően további, a nyugdíjbiztosítás hatósági 

nyilvántartásában nem, vagy véleménye szerint tévesen szereplő jogviszonyával összefüggésben további 

eljárást szeretne kezdeményezni, a Tny. 96/B. – 96/D.§-ok szerinti adategyeztetési eljárás iránti kérelmet 

kell benyújtania.  

 

Jogosultak köre: 

Biztosított, volt biztosított. 

 

Szükséges iratok: 

Személyi igazolvány, lakcímkártya, egyéb a személy azonosítására alkalmas okmány 

 

Nyomtatványok elérhet ősége: 

A betekintési jog gyakorlásának központilag rendszeresített, nyomtatványa a Magyar Államkincstár 

honlapjáról https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/nyomtatványok/nyomtatványtár (K70  

nyomtatvány) és a nyomtatványok/további nyomtatványok (kérelem a nyugdíjbiztosítás által nyilvántartott 

adatokra vonatkozóan) menüpontokból. 

A kézi kitöltéshez szolgáló nyomtatványok a http://www.kormanyhivatal.hu/szabolcs-szatmar-bereg 

honlapon a Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály letölthető nyomtatványai között is 

megtalálhatóak.  
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Eljárási költségek: 

 

A Tny. 96. § (7) bekezdése szerinti betekintési jog gyakorlásához kapcsolódó nyomtatvány kiállítása a Tny. 

81. §-a értelmében illeték- és költségmentes. 

 

Hol intézzem? 

A foglalkoztató székhelye, illetve a kérelmező lakóhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Nyugdíj Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztályán 

személyesen. Elektronikus ügyintézés keretében ügyfélkapun keresztül. 

 

Ügyintézési idő: 15 nap, sommás eljárás esetén 8 nap 

 

Kapcsolódó jogszabályok: 

 

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, a végrehajtására kiadott 168/1997. 

(X.6) kormányrendelet, 

Az 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint 

e szolgáltatások fedezetéről. 

2016. évi CL. törvény Az általános közigazgatási rendtartásról 
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény. 

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól, 

451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól, 

137/2016. (VI.13.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtására felhasználható 

 elektronikus aláíráshoz és bélyegzőhöz kapcsolódó követelményekről. 

 

Ügyintéz ő neve, elérhet ősége: 

A kapcsolatfelvétel során adunk tájékoztatást az ügyintézőről és annak elérhetőségéről 
Telefonszám: 06-42-551-500 
Az ügyfélszolgálat elérhet ősége: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 4. 

 

Ügyfélfogadási idő:  Hétfő: 8-16 óráig 

Kedd - Csütörtök: 8- 13 óráig  

Péntek: 8-11 óráig 

Központi telefonszám: 06-42-551-500 

E-mail: cst.tarsadalombiztositas@szabolcs.gov.hu, nyilvantartas@szabolcs.gov.hu 

  

 

Nyíregyháza, 2020. március 10. 
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Ügytípus megnevezése: Felszámolók a Cs ődtv. 53. § (2) bekezdése szerinti, illetve a végels zámolók 

számára igazolás kiadása. 

 

Ügytípus rövid leírása: 

 

A végelszámoló (2018. július 26-a előtt indult eljárások esetén), felszámoló a kötelezettségek teljesítéséről 

igazolás, illetve hatósági bizonyítvány kiadását kéri az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervtől, 

melyet az illetékes Törvényszék/ Cégbíróság felé kell benyújtania. 

Az igazolást (amely hatósági bizonyítványnak minősül) kizárólag a 2010. január 1-je előtt keletkezett 

adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről lehet kiadni. 

 

Jogosultak köre: 

Felszámoló, végelszámoló. 

 

Szükséges iratok: 

A kérelem az erre rendszeresített igénylőlapon nyújtható be. 

 

Nyomtatványok elérhet ősége: 

Szükséges igénylőlapok a megtalálhatók a https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/hu/ honlapon, 

a nyomtatványtárban, a nyomtatványok/nyomtatványtár (K32 nyomtatvány) 

A kézi kitöltéshez szolgáló nyomtatványok a http://www.kormanyhivatal.hu/szabolcs-szatmar-bereg 

honlapon a Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály letölthető nyomtatványai között is 

megtalálhatóak.  

 

Eljárási költségek: 

A hatósági bizonyítvány kiadása illetékköteles. Az eljárásért 3.000 forint illetéket kell leróni a kérelem 

benyújtásával egyidőben a Magyar Államkincstár által e célra létrehozott 10032000-01012107-00000000 

számú Eljárási illetékbevételi számla javára átutalással vagy az Elektronikus Fizetési és Elszámolási 

Rendszeren keresztül. A befizetésről az igazolást csatolni kell a kérelem mellé. 

 

Hol intézzem? 

A foglalkoztató székhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási Főosztály Nyugdíj Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztályán a foglalkoztató képviselője 

személyesen. 

 

Ügyintézési id ő: 60 nap, sommás eljárás esetén 8 nap 
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Kapcsolódó jogszabályok: 

- A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, és a végrehajtására 

kiadott 168/1997. (X.6) kormányrendelet. 

- Az 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra 

jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről. 

- 2016. évi CL. törvény Az általános közigazgatási rendtartásról 
- Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény. 

- A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. 

- A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. Törvény. 

- 2011. évi CXCVII. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. 

törvény, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, a cégnyilvánosságról, a 

bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény, továbbá az ezekkel 

összefüggő egyes törvények módosításáról.  

- 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános 

szabályairól, 

- 451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól, 

- 137/2016. (VI.13.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtására 

felhasználható elektronikus aláíráshoz és bélyegzőhöz kapcsolódó követelményekről. 

- Az eljárási illetékek megfizetésének és megfizetés ellenőrzésének szabályairól szóló 44/2004. 

(XII.20.) PM rendelet 4/A. § (1) (2) bekezdés, 6/A. §. (6) (8) bekezdés. 

- A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X.31.) Korm. rendelet 14. § (3) bek. f) pontja. 

- A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel és egyes hatósági eljárások egyszerűsítésével 

összefüggő törvények módosításáról szóló 2017. évi CLXXXVI. törvény. 

- Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási 

különadóról szóló 2018. évi XLI. törvény. 

 

Ügyintéz ő neve, elérhet ősége: 

A kapcsolatfelvétel során adunk tájékoztatást az ügyintézőről és annak elérhetőségéről 

Telefonszám: 06-42-551-500 

 

Az ügyfélszolgálat elérhet ősége: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 4. 

Ügyfélfogadási idő:  Hétfő: 8-16 óráig 

Kedd - Csütörtök: 8- 13 óráig  

Péntek: 8-11 óráig 

Központi telefonszám: 06-42-551-500 

E-mail: cst.tarsadalombiztositas@szabolcs.gov.hu, nyilvantartas@szabolcs.gov.hu 

 

 Nyíregyháza, 2020. március 10. 



 

CSALÁDTÁMOGATÁSI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI FŐOSZTÁLY 
4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 4.  Telefon: 42/551-500  e-fax: 42/551-502 

E-mail: cst.tarsadalombiztositas@szabolcs.gov.hu  Honlap: www.kormanyhivatal.hu 

31 
 

Ügytípus megnevezése: Az ügyvédi tevékenységr ől szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 150. § 3) 

bekezdése, illetve 179. § (2) bekezdés szerinti Nyi latkozat kiadásához a nyugdíjbiztosítási 

adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésér ől ügyvédi kamarai tagság megszüntetése illetve az 

ügyvédi iroda ügyvédi irodák névjegyzékéb ől történ ő törlése céljából. 

 

Ügytípus rövid leírása: 

 

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 150. § 3) bekezdése értelmében, ha a kamarai 

tag adószámát véglegesen törölték, a kamarai tagság azt követően szüntethető meg, hogy az állami adó- 

és vámhatóság, az ügyvéd irodájának fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatóság, továbbá a 

nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv nyilatkozott ar ról, hogy  a kamarai tag adóbevallási és 

nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatási kötelezettsége inek eleget tett , adótartozása, véglegessé vált 

határozatban megállapított adófizetési kötelezettsége és más, adók módjára behajtandó köztartozása 

nincs, az ügyvédnél adóhatósági, vámhatósági eljárás nincs folyamatban, és ellenőrzést, végrehajtást az 

állami adóhatóság, illetve a vámhatóság nem kezdeményez. 

 

Hasonló rendelkezést tartalmaz a 2017. évi LXXVII. Törvény 179. § (2) bekezdése, melynek értelmében az 

ügyvédi iroda az (1) bekezdés a), c) és d) pontja esetén azt követően szüntethető meg, hogy az állami 

adó- és vámhatóság, az ügyvédi iroda fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatóság, továbbá a 

nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv nyilatkozott ar ról , hogy az ügyvédi iroda adóbevallási és a 

nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatási kötelezettsége inek eleget tett , adótartozása, végleges 

határozatban megállapított adófizetési kötelezettsége és más adók módjára behajtandó közteher fizetési 

kötelezettsége nincs, az irodánál adóhatósági, vámhatósági eljárás nincs folyamatban és ellenőrzést, 

végrehajtást az állami adóhatóság, illetve a vámhatóság nem kezdeményez. 

 

Jogosultak köre: 

Ügyvédek, ügyvédi irodák 

 

Szükséges iratok: 

A kérelem az erre rendszeresített igénylőlapon nyújtható be. 

 

Nyomtatványok elérhet ősége: 

Szükséges nyomtatvány kézi vagy számítógépes kitöltéshez megtalálhatók a 

https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/hu/ honlapon, a nyomtatványtárban, a 

nyomtatványok/nyomtatványtár. A kézi kitöltéshez szolgáló nyomtatványok a 

http://www.kormanyhivatal.hu/szabolcs-szatmar-bereg honlapon a Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási Főosztály letölthető nyomtatványai között is megtalálhatóak.  
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Eljárási költségek: 

A hatósági bizonyítvány kiadása illetékköteles. Az eljárásért 3.000 forint illetéket kell leróni a kérelem 

benyújtásával egyidőben a Magyar Államkincstár által e célra létrehozott 10032000-01012107-00000000 

számú Eljárási illeték-bevételi számla javára átutalással vagy az Elektronikus Fizetési és Elszámolási 

Rendszeren keresztül. A befizetésről az igazolást csatolni kell a kérelem mellé. 

 

Hol intézzem? 

A foglalkoztató székhelye, illetve a kérelmező lakóhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Nyugdíj Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztályán a 

képviselő személyesen. 

 

Ügyintézési id ő: 60 nap, sommás eljárás esetén 8 nap 

 

Kapcsolódó jogszabályok: 

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, és a végrehajtására kiadott 

168/1997. (X.6) kormányrendelet. 

Az 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint 

e szolgáltatások fedezetéről. 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény. 

2017. évi LXXVIII. törvény az ügyvédi tevékenységről 

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól, 

451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól, 

137/2016. (VI.13.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtására felhasználható 

 elektronikus aláíráshoz és bélyegzőhöz kapcsolódó követelményekről. 

 

Ügyintéz ő neve, elérhet ősége: 

A kapcsolatfelvétel során adunk tájékoztatást az ügyintézőről és annak elérhetőségéről 
Telefonszám: 06-42-551-500  
 

Az ügyfélszolgálat elérhet ősége: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 4. 

Ügyfélfogadási idő:  Hétfő: 8-16 óráig 

Kedd - Csütörtök: 8- 13 óráig  

Péntek: 8-11 óráig 

Központi telefonszám: 06-42-551-500 

E-mail: cst.tarsadalombiztositas@szabolcs.gov.hu, nyilvantartas@szabolcs.gov.hu 

 

Nyíregyháza, 2020. március 10. 
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Ügytípus megnevezése: Megállapodás megkötése szolgá lati id ő és a nyugdíj alapjául szolgáló 

jövedelem szerzése céljából  

 

Ügytípus rövid leírása: 

 

Megállapodás köthető: 

1. szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése (biztosítási jogviszony hiányában vagy 

annak szünetelése esetén), 

2. a felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányok idejének 

(ideértve a doktoranduszképzést is) szolgálati időként történő elismerésére céljából, 

3. öregségi teljes, illetve öregségi résznyugdíjra jogosultsághoz szükséges szolgálati idő szerzése 

végett, 

4. 1998. évre, a gyermekgondozási segély idejével megegyező otthoni gondozás idejére, és arra az 

időtartamra, amelyre a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény alapján a 

gyermekgondozási segély nem jár. 

 

Jogosultak köre: 

 

Belföldi nagykorú személy, 

- aki nem saját nyugdíjas és nem magánnyugdíj-pénztári tag és 

- aki biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban nem áll, illetve akire a biztosítás nem terjed 

 ki, vagy 

- biztosítása szünetel, 

- a társadalombiztosítási öregségi nyugdíj, vagy öregségi résznyugdíj jogosultsághoz szükséges 

szolgálati idejéhez legfeljebb 5 év hiányzik. 

 

Szükséges iratok: 

 

A megállapodás megkötését az erre rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus űrlapon (N10, 

N11, K22, N19) lehet kezdeményezni.  

Megállapodás megkötését követően a változásokat az erre rendszeresített nyomtatványon vagy 

elektronikus űrlapon ( N15, N16) lehet kezdeményezni. 

 

 

 

 

 

 



 

CSALÁDTÁMOGATÁSI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI FŐOSZTÁLY 
4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 4.  Telefon: 42/551-500  e-fax: 42/551-502 

E-mail: cst.tarsadalombiztositas@szabolcs.gov.hu  Honlap: www.kormanyhivatal.hu 

34 
 

A megállapodás megkötéséhez szükséges okmányok 

 

A jogszerző: 

- személyazonosságát igazoló okmányok, (személyazonosító igazolvány, ideiglenes személyazonosító 

igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány); 

- TAJ számát tartalmazó hatósági igazolvány; 

- adóazonosító jelét tartalmazó adóigazolvány; 

- ha a megállapodást kötő azonos a jogszerző személyével és banki átutalással történik a 

nyugdíjbiztosítási és nyugdíjjárulék megfizetése, három hónapnál nem régebbi pénzforgalmi 

számlakivonat fejléce. 

- amennyiben a megállapodást kötő jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, illetve 

egyéni vállalkozó, akkor adóazonosító jelét tartalmazó adóigazolvány  

 

Amennyiben a megállapodást kötő nem azonos a jogszerző személyével, a jogszerzőre vonatkozó, 

fentiekben felsorolt okmányokon túlmenően a megállapodást kötő magánszemélyre vonatkozó, a 

fentiekben felsorolt okmányok is szükségesek. 

 

Ha a megállapodást jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, illetve egyéni vállalkozó 

köti meg a jogszerző javára, a szerv, szervezet nevét, székhelyét, adószámát igazoló okmányok 

(cégjegyzék, társasági szerződés, alapító okirat, a NAV által kiállított, adószámot igazoló okmány stb.), 

egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány bemutatása, amennyiben banki átutalással történik a 

teljesítés, három hónapnál nem régebbi pénzforgalmi számlakivonat bemutatása is szükséges. 

 

A fenti okmányokon kívül az egyes megállapodásokhoz az alábbi okmányok csatolása, bemutatása 

szükséges: 

 

1. Amennyiben fizetés nélküli szabadság idejére kívánja szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem 

szerzése céljából megállapodást kötni, a fizetés nélküli szabadságot igazoló foglalkoztatói engedély 

szükséges. 

 

2. Szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából előzetes letartóztatás, 

szabadságvesztés időtartamára kívánja a megállapodást megkötni, az időtartamra, illetve annak 

kezdetére vonatkozó jogerős bírósági döntés egy hitelesített másolati példánya szükséges. 

 

3. Amennyiben nemzetközi szervezetnél fennálló jogviszony idejére kíván szolgálati idő és nyugdíjalapot 

képező jövedelem szerzése céljából megállapodást kötni, a jogviszony időtartamát, illetve annak 

kezdetét igazoló szerződés szükséges. 
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4. A gazdaságátadási jövedelempótló típusú támogatásban részesülő személy esetében a támogatást 

megállapító jogerős határozat egy hitelesített másolati példánya szükséges. 

 

5. A felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányok idejének 

szolgálati időként történő elismerése céljából a megállapodás megkötésének kezdeményezéséhez 

amennyiben a hallgatói jogviszony fennállása alatt történik a megállapodás megkötése, a felsőfokú 

tanulmányok idejére vonatkozó, az oktatási intézmény által tanulmányi időszakonként 

(félévenként/évenként) kiállított igazolás, amennyiben a hallgatói jogviszony megszűnését követően 

történik a megállapodás megkötése, a leckekönyv (index) bemutatása szükséges. 

 

6. Az öregségi teljes, illetve öregségi résznyugdíj jogosultsághoz szükséges szolgálati idő szerzése 

céljából a megállapodás megkötésének kezdeményezéséhez a nyugdíjigény tárgyában hozott első fokú 

határozat is szükséges. 

 

7. A gyermekgondozási segély (GYES) idejének szolgálati időként történő elismerése, céljából a 

megállapodás megkötéséhez a gyermek születési anyakönyvi kivonata (gyermek tartós betegsége 

esetén az erről szóló igazolás) szükséges. 

 

 

Nyomtatványok elérhet ősége: 

 

Szükséges igénylőlapok a megtalálhatók a https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/hu/ honlapon, 

a nyomtatványtárban, a nyomtatványok/nyomtatványtár  

A kézi kitöltéshez szolgáló nyomtatványok a http://www.kormanyhivatal.hu/szabolcs-szatmar-bereg 

honlapon a Társadalombiztosítási Főosztály letölthető nyomtatványai között is megtalálhatóak.  

 

Eljárási költségek: 

 

Az eljárás illeték- és költségmentes. 

 

Hol intézzem el? 

 

Megállapodást kötő személy – kedvezményezett javára kötött megállapodás esetén a kedvezményezett – 

lakóhelye szerinti illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró fővárosi és megyei 

kormányhivatalnál (a Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Nyugdíj Nyilvántartási és 

Ellenőrzési Osztályán, vagy a Kormányablakokban). Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező, 

külföldön élő személy esetében a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró Budapest Főváros 

Kormányhivatala az illetékes.   
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Az igény személyesen, vagy postai úton, továbbá elektronikus úton is előterjeszthető. 

 

Ügyintézési id ő: 

A megállapodás megkötésére irányuló eljárás ügyintézési ideje 60 nap 

 

 

Kapcsolódó jogszabályok: 

 

A 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e 

szolgáltatások fedezetéről és annak végrehajtására kiadott 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet. 

1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról, az annak végrehajtására kiadott 168/1997. 

(X.6) Kormányrendelet. 

2016. évi CL törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól, 

451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól, 

137/2016. (VI.13.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtására felhasználható 

elektronikus aláíráshoz és bélyegzőhöz kapcsolódó követelményekről. 

 

Ügyintéz ő neve, elérhet ősége: 

 

A kapcsolatfelvétel során adunk tájékoztatást az ügyintézőről és annak elérhetőségéről 
Telefonszám: 06-42-551-500  
  

Az ügyfélszolgálat elérhet ősége: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 4. 

 

Ügyfélfogadási idő:  Hétfő: 8-16 óráig 

Kedd - Csütörtök: 8- 13 óráig  

Péntek: 8-11 óráig 

Központi telefonszám: 06-42-551-500 

E-mail: cst.tarsadalombiztositas@szabolcs.gov.hu, nyilvantartas@szabolcs.gov.hu 

 

Online időpontfoglalás a https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu honlapon. 

 

 

Nyíregyháza, 2020. március 10. 
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Ügytípus megnevezése: Tartozás mérséklés, elengedés  és fizetési kedvezmény iránti kérelem 

elbírálása azon ügyekben, amelyekben nincs végrehaj tási eljárás folyamatban 

 

 

Ügytípus rövid leírása: 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal, vagy járási hivatal által kiadott fizetésre kötelezésből 

adódóan keletkezett nyugellátás visszafizetése, megtérítése és annak késedelmi pótléka címén 

megállapított követelést, valamint a mulasztási bírságtartozásra kiadott fizetésre kötelezés alapján fennálló 

tartozásra a foglalkoztató, egyéb szerv és a magánszemély (a továbbiakban együtt: fizetésre kötelezett) 

kérelme alapján a nyugellátás visszafizetése, a megtérítése és annak késedelmi pótléka címén 

megállapított követelést, valamint a mulasztási bírságtartozást méltányosságból mérsékelni vagy 

elengedni, illetve részletfizetést vagy fizetési halasztást engedélyezni lehet, ha 

 

a) a  körülményekből megállapítható, hogy a fizetésre kötelezett foglalkoztató (egyéb szerv), illetve 

annak intézkedésre jogosult képviselője, alkalmazottja, tagja vagy megbízottja, az adott helyzetben a tőle 

elvárható körültekintéssel járt el, vagy 

 

b) azok megfizetése a fizetésre kötelezett magánszemély és a vele együtt élő közeli hozzátartozók 

megélhetését súlyosan veszélyeztetné. 

 

 

Jogosultak köre: 

 

Olyan foglalkoztató, egyéb szerv és a magánszemély, akit a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kormányhivatal, vagy Járási Hivatal a nyugellátás visszafizetésére, megtérítésére, késedelmi pótlék 

megfizetésre, illetve az 1997. évi LXXX. törvény 91. §-a alapján kiszabott mulasztási bírság megfizetésére 

kötelezett, és nincs végrehajtási eljárás folyamatban.  

Amennyiben végrehajtási eljárás van folyamatban, a kérelmet az elbírálásra jogosult szervhez, a Nemzeti 

Adó- és Vámhivatalhoz kell benyújtani.  

 

Szükséges iratok: 

 

A kérelmet az e célra rendszeresített formanyomtatványon szükséges benyújtani. 

A kézi kitöltéshez szolgáló nyomtatványok a http://www.kormanyhivatal.hu/szabolcs-szatmar-bereg 

honlapon a Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály letölthető nyomtatványai között is 

megtalálhatóak.  
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Eljárási költségek: 

 

Az eljárás lefolytatása illetékköteles. Az eljárásért 3.000- forint általános tételű illetéket kell megfizetni, 

amelynek megfizetési módja a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalnál a következő: 

- az eljárás megindítását megelőzően készpénz-átutalási megbízás útján, vagy 

- az eljárás megindítását megelőzően átutalással, az átutalás közlemény rovatában a 

kormányablakokról szóló kormányrendeletben meghatározott adatok feltüntetésével kell megfizetni 

a Kincstár által vezetett 10032000-01012107 számú Eljárási illetékbevételi számla javára.  

Ezen eljárásban illetékbélyeg nem alkalmazható. 

 

 

 Hol intézzem el? 

 

A kérelem előterjeszthető:  

- postai úton, címzett: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 1916 Budapest 

- személyesen a lakóhely szerinti kormányhivatal ügyfélszolgálatainál (Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Kormányhivatal esetében a Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Nyugdíj 

Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály ügyfélszolgálatánál), illetve bármely kormányablakban; 

- ügyfélkapuval rendelkező ügyfelek a Magyar Államkincstár honlapján a jobb oldali menüből az 

„elektronikus ügyintézés” kiválasztásával juthatnak el az elektronikusan is beadható 

nyomtatványhoz.  

 

 

Ügyintézési id ő: 

A Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Nyugdíj Nyilvántartási és 

Ellenőrzési Osztályhoz történő beérkezést követő naptól számított 8 nap, illetve 60 nap 

 

 

Kapcsolódó jogszabályok: 

 

1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról, az annak végrehajtására kiadott 168/1997. 

(X.6) kormányrendelet. 

2017. évi CL. törvény adózás rendjéről 

2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról  

Az adóhatóság által foganatosított végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény (Ávt.) 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról (Ákr.) 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény. 
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2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól, 

451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól, 

137/2016. (VI.13.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtására felhasználható 

 elektronikus aláíráshoz és bélyegzőhöz kapcsolódó követelményekről,  

 

Ügyintéz ő neve, elérhet ősége: 

A kapcsolatfelvétel során adunk tájékoztatást az ügyintézőről és annak elérhetőségéről 
Telefonszám: 06-42-551-500 

 
Az ügyfélszolgálat elérhet ősége: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 4. 

 

Ügyfélfogadási idő:  Hétfő: 8-16 óráig 

Kedd - Csütörtök: 8- 13 óráig  

Péntek: 8-11 óráig 

Központi telefonszám: 06-42-551-500 

E-mail: cst.tarsadalombiztositas@szabolcs.gov.hu, nyilvantartas@szabolcs.gov.hu 

 

Online id őpontfoglalás a https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu honlapon. 

 

  

Nyíregyháza, 2020. március 10. 
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Ügytípus megnevezése: Közérdek ű bejelentés, javaslat, panasz  

 

 

Ügytípus rövid leírása: 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási Főosztályhoz érkező közérdekű 

bejelentés, javaslat, panasz kivizsgálása, minősítése 

 

 

Jogosultak köre:  

A közérdekű bejelentéssel és panasszal bárki fordulhat a tárgykörben eljárásra jogosult szervhez.  

 

Szükséges iratok: nincs meghatározva formanyomtatvány, illetve kötelezően csatolandó dokumentum.  

 

Eljárási költségek: 

 

Az eljárás illeték- és költségmentes. 

 

 Hol intézzem el? 

 

A közérdekű bejelentés vagy panasz előterjeszthető:  

- írásban, 

- szóban,  

- elektronikus úton  

 

A szóbeli közérdekű bejelentés és panasz ügyfélfogadási időben tehető, melyet írásba kell foglalni és a 

közérdekű bejelentő, illetve panaszos számára másodpéldányban átadni.  

 

Ügyintézési id ő: 30 nap 

 

Kapcsolódó jogszabályok: 

A panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról (Ákr.) 

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól, 

451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól, 

137/2016. (VI.13.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtására felhasználható 

elektronikus aláíráshoz és bélyegzőhöz kapcsolódó követelményekről,  
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Ügyintéz ő neve, elérhet ősége: 

 

A kapcsolatfelvétel során adunk tájékoztatást az ügyintézőről és annak elérhetőségéről 
Telefonszám: 06-42-551-500  
  

Az ügyfélszolgálat elérhet ősége: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 4. 

 

Ügyfélfogadási idő:  Hétfő: 8-16 óráig 

Kedd - Csütörtök: 8- 13 óráig  

Péntek: 8-11 óráig 

Központi telefonszám: 06-42-551-500 

E-mail: cst.tarsadalombiztositas@szabolcs.gov.hu, 

 

 

 

Nyíregyháza, 2020. március 10. 
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ADATEGYEZTETÉSI ÉS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI OSZTÁLYHOZ TARTOZÓ ÜGYTÍPUSOK 

 

 

Ügytípus megnevezése: Árvaellátás   

 

Ügytípus rövid leírása:  

 

Árvaellátásra az a gyermek jogosult - ideértve a házasságban vagy az élettársi közösségben együtt élők egy 

háztartásban közösen nevelt gyermeket is -, akinek szülője öregségi nyugdíjasként (ideértve azt is, aki a 

mezőgazdasági szövetkezeti tagok öregségi, munkaképtelenségi járadékában, illetőleg a mezőgazdasági 

szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadékában részesült) halt meg, illetve az 

elhalálozás szerinti életkorának megfelelő szolgálati időt megszerezte. 

 

Jogosultak köre:  

 

Gyermek, nevelt gyermek, testvér, unoka, dédunoka 

 

Szükséges iratok:  

  

Az árvaellátást az erre a célra rendszeresített K11 számú űrlap, nyomtatványon kell igényelni. Csatolandó iratok: 

- halotti anyakönyvi kivonat, 

- a gyermek születési anyakönyvi kivonata, 

- szükség esetén iskolalátogatási bizonyítvány, illetve 

- a beteg gyermek egészségi állapotát igazoló 3 hónapnál nem régebbi szakorvosi igazolás. 

- aktív korú jogszerző esetén, az előbbi iratokon túl a jogszerző szolgálati idejére vonatkozó okmányok is 

mellékelendők. 

 

Nyomtatványok elérhet ősége:  

https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu nyomtatványtár portálján 

 

Eljárási költségek:  

Az eljárás illeték- és költségmentes. 

 

Hol intézzem el?  

Az igény az igénylő lakóhelye szerint illetékes megyei Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztályon 

személyesen, vagy postai úton nyújtható be. A nyugdíjigény elektronikus úton is előterjeszthető. 

Ha a jogszerző már nyugellátásban részesült, az árvaellátás iránti kérelmet az Magyar Államkincstár 

Nyugdíjfolyósító Igazgatóságánál kell benyújtani. 
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Ügyintézési id ő: 

60 nap. 

 

Kapcsolódó jogszabályok:  

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, a végrehajtására kiadott 168/1997. (X.6) 

számú kormányrendelet. 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

 

 Ügyintéz ő neve, elérhet ősége:  

Az eljárás megindításáról szóló értesítésben adunk tájékoztatást az ügyintézőről és annak elérhetőségéről. 

 

Az ügyfélszolgálat elérhet ősége:  4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 4. 

 

Ügyfélfogadási idő:  Hétfő: 8-16 óráig  

Kedd - Csütörtök: 8- 13 óráig  

Péntek: 8-11 óráig  

 

Online id ő pontfoglalás a https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu  idopontfoglalo.onyf.hu  

Központi telefonszám:  06-42-551-500 

 

E-mail: nyugdij@szabolcs.gov.hu  

 

 

Nyíregyháza, 2020. március 10. 
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Ügytípus megnevezése: Baleseti hozzátartozói nyugellá tások   

 

Ügytípus rövid leírása:  

 

Baleseti hozzátartozói nyugellátás akkor illeti meg az elhunyt hozzátartozóit, ha a sérült üzemi baleset 

következtében hunyt el. 

A baleseti hozzátartozói nyugellátások: a baleseti ideiglenes özvegyi nyugdíj, a baleseti özvegyi nyugdíj, a 

baleseti árvaellátás és a baleseti szülői nyugdíj. 

A baleseti hozzátartozói nyugellátások jogosultsági feltételrendszere abban különbözik a hozzátartozói 

nyugellátásoktól, hogy a hozzátartozót a baleseti nyugellátás a jogszerző (elhunyt) szolgálati idejére tekintet 

nélkül megilleti. 

Egyebekben, a jogosultsági feltételek megegyeznek, az özvegyi nyugdíjra, az árvaellátásra és a szülői nyugdíjra 

vonatkozó rendelkezésekben rögzített feltételekkel. 

 

Jogosultak köre:  

 

Özvegy, árva, szülő. 

 

Szükséges iratok:  

 

A baleseti özvegyi nyugdíj  megállapítása iránti kérelmet, az erre a célra rendszeresített K08 jelű űrlapon kell 

előterjeszteni. 

Az igénybejelentő laphoz mellékelni kell 

- a házassági anyakönyvi kivonatot, 

- a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló anyakönyvi kivonatot, 

- a halotti anyakönyvi kivonatot, 

- az élettársak együttéléséről szóló hatósági bizonyítványt, 

- az elvált vagy különélő házastárs, illetőleg bejegyzett élettárs tartásdíj megállapító bírósági ítéletét, 

közjegyzői végzését vagy a tartásdíj fizetését igazoló okmányokat, 

- a baleset üzemiségét elismerő határozatot. 

 

A baleseti szül ői nyugdíjat  írásban, az erre a célra K12 számú űrlapon  kell igényelni. 

 

A kérelemhez mellékelni kell a halotti anyakönyvi kivonat, a szülőre vonatkozó házassági, vagy születési 

anyakönyvi kivonat. 

 

A baleseti árvaellátást  az erre a célra rendszeresített K11 számú űrlap  nyomtatványon kell igényelni. 

Csatolandó iratok: 
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- halotti anyakönyvi kivonat, 

- a gyermek születési anyakönyvi kivonata, 

- szükség esetén iskolalátogatási bizonyítvány, illetve 

- a beteg gyermek egészségi állapotát igazoló 3 hónapnál nem régebbi szakorvosi igazolás, 

- a baleset üzemiségét elismerő határozatot. 

 

Nyomtatványok elérhet ősége:  

https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu nyomtatványtár portálján 

 

Eljárási költségek:  

Az eljárás illeték- és költségmentes. 

 

Hol intézzem el?  

 

Az igény az igénylő lakóhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási Főosztályon személyesen, vagy postai úton nyújtható be. Az igény elektronikus úton is 

előterjeszthető. 

Ha a jogszerző már nyugellátásban részesült, az ellátás iránti kérelmet a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító 

Igazgatóságánál kell benyújtani. 

 

Ügyintézési id ő: 

60 nap. 

 

Kapcsolódó jogszabályok:  

1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról, az annak végrehajtására kiadott 168/1997. (X.6) 

számú kormányrendelet. 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

 

 

Ügyintéz ő neve, elérhet ősége:  

Az eljárás megindításáról szóló értesítésben adunk tájékoztatást az ügyintézőről és annak elérhetőségéről. 
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Az ügyfélszolgálat elérhet ősége: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 4.  

 

 

Ügyfélfogadási idő:  Hétfő: 8-16 óráig  

Kedd - Csütörtök: 8- 13 óráig  

Péntek: 8-11 óráig  

 

Központi telefonszám: 06-42-551-500 

 

Online id ő pontfoglalás a https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu  idopontfoglalo.onyf.hu  

 

 

E-mail: nyugdij@szabolcs.gov.hu   

 

 

 

 

Nyíregyháza, 2020. március 10. 
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Ügytípus megnevezése: N ők kedvezményes nyugdíja  

 

Ügytípus rövid leírása:  

 

Öregségi teljes nyugdíjra életkorától függetlenül jogosult az a nő is, aki legalább 40 év jogosultsági idővel 

rendelkezik. 

 

Jogosultak köre:  

 

A fenti feltétellel rendelkező nő. 

 

Jogosultsági időnek minősül a kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső 

jogviszonnyal, valamint a terhességi-gyermekágyi segélyben, csecsemőgondozási díjban, örökbefogadói díjban, 

gyermekgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermekgondozási segélyben, 

gyermeknevelési támogatásban, gyermekek otthongondozási díjában és a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy 

örökbe fogadott gyermekére tekintettel megállapított ápolási díjban eltöltött idővel vagy ezekkel egy tekintet alá 

eső, 1998. január 1-jét megelőzően szerzett szolgálati idő. 

Öregségi teljes nyugdíj nem állapítható meg, ha a keresőtevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet 

alá eső jogviszonnyal szerzett szolgálati idő nem éri el a harminckét évet, olyan nő esetén pedig, akinek 

gyermekek otthongondozási díját, vagy súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbefogadott gyermekére 

tekintettel ápolási díjat állapítottak meg, vagy aki 1998. január 1-jét megelőzően ezzel egy tekintet alá eső 

szolgálati időt szerzett, a harminc évet. 

 

Szükséges iratok:  

Az öregségi nyugdíj iránti kérelem az a K02 számú űrlapon  terjeszthető elő. 

A nyugdíjigény benyújtásakor csatolandók a jogosultsági idők igazolására alkalmas okiratok (pl. munkakönyv, 

munkaviszony igazolások stb.) 

 

Nyomtatványok elérhet ősége: https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu nyomtatványtár portálján 

 

Eljárási költségek:   Az eljárás illeték- és költségmentes. 

Hol intézzem el?  

Az igény az igénylő lakóhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási Főosztályon személyesen, vagy postai úton nyújtható be. Az igény elektronikus úton is 

előterjeszthető. 
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Ügyintézési id ő: 

 

60 nap. 

 

Kapcsolódó jogszabályok:  

A társadalombiztosítási nyugellátásról 1997. évi LXXXI. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 168/1997. 

(X.6) számú kormányrendelet. 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

 

 

Ügyintéz ő neve, elérhet ősége:  

Az eljárás megindításáról szóló értesítésben adunk tájékoztatást az ügyintézőről és annak elérhetőségéről. 

 

Az ügyfélszolgálat elérhet ősége : 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 4.  

 

Ügyfélfogadási idő:  Hétfő: 8-16 óráig  

Kedd - Csütörtök: 8- 13 óráig  

Péntek: 8-11 óráig  

 

Központi telefonszám:  06-42-551-500 

 

Online id ő pontfoglalás a https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu  idopontfoglalo.onyf.hu  

E-mail: nyugdij @szabolcs.gov.hu  

 

 

 

Nyíregyháza, 2020. március 10. 
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Ügytípus megnevezése: Öregségi nyugellátás  

 

Ügytípus rövid leírása:  

Az öregségi teljes - vagy résznyugdíj olyan sajátjogú nyugellátás, amely az öregségi nyugdíjkorhatár elérését 

követően, meghatározott szolgálati id ő megszerzése  estén jár. E két jogosultsági feltételnek együttesen kell 

teljesülnie.  

 

Jogosultak köre:  

 

Aki az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és legalább húsz év, öregségi résznyugdíj esetén legalább tizenöt év 

szolgálati idővel rendelkezik. 

 

Szükséges iratok:  

 

          Igénybejelentés  a K02 számú űrlapon . 

 

- Az igénybejelentéssel egyidejűleg csatolandó okmányok: 

 

A szolgálati idő igazolására alkalmas okiratok: 

munkakönyv, Tb. Igazolvány, munkaszerződés, jogviszony megszüntető igazolás, munkanélküli ellátás 

megállapításáról és megszüntetéséről szóló igazolás, ápolási díj, GYES, GYET igénybevételéről szóló igazolás, 

ipari tanuló munkakönyv, szakmunkás bizonyítvány és oklevél, nappali tagozaton folytatott felsőfokú 

tanulmányok esetén leckekönyv, katonakönyv. 

 

A személyi adatokat igazoló okiratok: 

születési anyakönyvi kivonat ( férfiak esetében ), házassági anyakönyvi kivonat ( nők esetében illetve 

amennyiben 1968. előtt gyermeke született a gyermekek születési anyakönyvi kivonata ), személyes megjelenés 

alkalmával, személyi igazolvány, vagy más igazolásra alkalmas egyéb okirat, illetve lakcímkártya. 

 

Nyomtatványok elérhet ősége:  a https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu  nyomtatványtár 

portálján  

 

Eljárási költségek:    

Az eljárás illeték- és költségmentes. 

 

 

 

Hol intézzem el?  
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Az igény az igénylő lakóhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási Főosztályon személyesen, vagy postai úton nyújtható be. Az igény elektronikus úton is 

előterjeszthető. 

 

Ügyintézési id ő: 

60 nap. 

 

Kapcsolódó jogszabályok:  

A társadalombiztosítási nyugellátásról 1997. évi LXXXI. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 168/1997. 

(X.6) számú kormányrendelet. 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

 

Ügyintéz ő neve, elérhet ősége:  

Az eljárás megindításáról szóló értesítésben adunk tájékoztatást az ügyintézőről és annak elérhetőségéről. 

 

Az ügyfélszolgálat elérhet ősége : 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 4.  

 

Ügyfélfogadási idő:  Hétfő: 8-16 óráig  

Kedd-Csütörtök: 8- 13 óráig  

Péntek: 8-11 óráig  

 

Központi telefonszám:  06-42-551-500 

Online id ő pontfoglalás a https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu  idopontfoglalo.onyf.hu  

E-mail: nyugdij@szabolcs.gov.hu   

 

 

 

 

Nyíregyháza,2020. március 10. 
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Ügytípus megnevezése: Özvegyi járadék  

 

Ügytípus rövid leírása:  

Az özvegyi járadék az özvegyi nyugdíjhoz tartozó ellátási forma. A magánnyugdíj rendszerből a 

társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépett elhunyt jogszerző után az özvegyi nyugdíj jogosultsági 

feltételeinek megfelelő személy özvegyi járadékra jogosult, ha annak összege magasabb, mint az özvegyi 

nyugdíj összege. 

Özvegyi járadék fizetése esetén özvegyi nyugdíj nem folyósítható. 

 

Jogosultak köre:  

 

A házastárs, a bejegyzett élettárs, az elvált házastárs és az élettárs. 

 

Szükséges iratok:  

Az özvegyi nyugdíj megállapítása iránti kérelmet, az erre a célra rendszeresített K08 jelű űrlapon kell 

előterjeszteni. 

 

Az igénybejelentő laphoz mellékelni kell 

 

- a házassági anyakönyvi kivonatot, 

- a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló anyakönyvi kivonatot, 

- a halotti anyakönyvi kivonatot, 

- az élettársak együttéléséről szóló hatósági bizonyítványt, 

- az elvált vagy különélő házastárs, illetőleg bejegyzett élettárs tartásdíj megállapító bírósági ítéletét, 

közjegyzői végzését vagy a tartásdíj fizetését igazoló okmányokat. 

A fentieken túl - ha a jogszerző nem nyugdíjasként hunyt el - az eljárás egyszerűsítése érdekében az elhalt 

szolgálati idejére vonatkozó iratokat (pl. igazolásokat, munkakönyvet, katonakönyvet, stb.) is csatolni lehet. 

 

Nyomtatványok elérhet ősége:  a https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu  nyomtatványtár 

portálján  

 

Eljárási költségek:   Az eljárás illeték- és költségmentes. 

 

Hol intézzem el?  

Az igény az igénylő lakóhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási Főosztályon személyesen, vagy postai úton nyújtható be. Az igény elektronikus úton is 

előterjeszthető. 

 

Ügyintézési id ő: 60 nap. 
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Kapcsolódó jogszabályok:  

2010. évi CLIV. törvény a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár választás 

lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról. 

A társadalombiztosítási nyugellátásról 1997. évi LXXXI. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 168/1997. 

(X.6) kormányrendelet. 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

 

Ügyintéz ő neve, elérhet ősége:  

Az eljárás megindításáról szóló értesítésben adunk tájékoztatást az ügyintézőről és annak elérhetőségéről. 

 

Az ügyfélszolgálat elérhet ősége : 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 4.  

 

Ügyfélfogadási idő:  Hétfő: 8-16 óráig  

Kedd-Csütörtök: 8- 13 óráig  

Péntek: 8-11 óráig  

 

Központi telefonszám:  06-42-551-500 

Online id ő pontfoglalás a https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu  idopontfoglalo.onyf.hu  

 

E-mail: nyugdij@szabolcs.gov.hu  

 

  

 

Nyíregyháza, 2020. március 10. 
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Ügytípus megnevezése: Özvegyi nyugellátás  

 

 Ügytípus rövid leírása:  

 

Özvegyi nyugdíjra az jogosult, akinek házastársa, bejegyzett élettársa (a továbbiakban együtt: házastárs) 

öregségi nyugdíjasként  (ideértve azt is, aki a mezőgazdasági szövetkezeti tagok öregségi, munkaképtelenségi 

járadékában, illetőleg a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi 

járadékában részesült) halt meg, illetve az elhalálozás szerinti életkorának megfelel ő szolgálati id őt 

megszerezte.  

 

Az ideiglenes özvegyi nyugdíj megszűnését követően az jogosult özvegyi nyugdíjra, aki a jogszerző halálakor 

- betöltötte a reá irányadó öregségi nyugdíjra jogosító korhatárt, vagy 

- megváltozott munkaképességű, vagy 

- házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két 

árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodik. 

 

Jogosultak köre:  

A házastárs, a bejegyzett élettárs, az elvált házastárs és az élettárs kaphat a társadalombiztosítási 

nyugellátásról szóló törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén. 

 

Szükséges iratok:  

 

Az özvegyi nyugdíj megállapítása iránti kérelmet, az erre a célra rendszeresített K08 jelű űrlapon  kell 

előterjeszteni. 

 

Az igénybejelentő laphoz mellékelni kell 

 

- a házassági anyakönyvi kivonatot, 

- a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló anyakönyvi kivonatot, 

- a halotti anyakönyvi kivonatot, 

- az élettársak együttéléséről szóló hatósági bizonyítványt, 

- az elvált vagy különélő házastárs, illetőleg bejegyzett élettárs tartásdíj megállapító bírósági ítéletét, 

közjegyzői végzését vagy a tartásdíj fizetését igazoló okmányokat. 

A fentieken túl - ha a jogszerző nem nyugdíjasként hunyt el - az eljárás egyszerűsítése érdekében az elhalt 

szolgálati idejére vonatkozó iratokat (pl. igazolásokat, munkakönyvet, katonakönyvet, stb.) is csatolni lehet. 

 

Nyomtatványok elérhet ősége:  a https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu  nyomtatványtár 

portálján  
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Eljárási költségek:    

Az eljárás illeték- és költségmentes. 

 

Hol intézzem el?  

Az igény az igénylő lakóhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási Főosztályon személyesen, vagy postai úton nyújtható be. Az igény elektronikus úton is 

előterjeszthető. 

Ha a jogszerző már nyugellátásban részesült, az özvegyi nyugdíj iránti kérelmet az Magyar Államkincstár 

Nyugdíjfolyósító Igazgatóságánál kell benyújtani. 

 

Ügyintézési id ő: 

60 nap. 

 

Kapcsolódó jogszabályok:  

A társadalombiztosítási nyugellátásról 1997. évi LXXXI. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 168/1997. 

(X.6) kormányrendelet. 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

 

Ügyintéz ő neve, elérhet ősége:  

Az eljárás megindításáról szóló értesítésben adunk tájékoztatást az ügyintézőről és annak elérhetőségéről. 

 

Az ügyfélszolgálat elérhet ősége : 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 4.  

 

Ügyfélfogadási idő:  Hétfő: 8-16 óráig  

Kedd - Csütörtök: 8- 13 óráig  

Péntek: 8-11 óráig  

 

Központi telefonszám:  06-42-551-500 

 

Online id ő pontfoglalás a https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu  idopontfoglalo.onyf.hu  

 

E-mail: nyugdij@szabolcs.gov.hu  

  

 

 

Nyíregyháza, 2020. március 10. 

 

 

 

 



 

CSALÁDTÁMOGATÁSI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI FŐOSZTÁLY 
4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 4.  Telefon: 42/551-500  e-fax: 42/551-502 

E-mail: cst.tarsadalombiztositas@szabolcs.gov.hu  Honlap: www.kormanyhivatal.hu 

55 
 

Ügytípus megnevezése: Rokkantsági járadék  

 

Ügytípus rövid leírása:  

Az, aki a 25. életéve betöltése előtt keletkezett egészségkárosodása legalább 70 százalékos mértékű és 

nyugellátásban, baleseti nyugellátásban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásban nem 

részesül. 

Nem akadálya a rokkantsági járadék megállapításának, ha az igénylő fogyatékossági támogatásban 

részesül, illetve, ha az igénylő után családi pótlékot folyósítanak, továbbá az sem, ha a kérelmező 

munkaviszonyban, egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll. 

A rokkantsági járadék megállapításának nem feltétele, hogy az igénylő szolgálati időt szerezzen. 

 

Jogosultak köre:  

 

A 18. életévét betöltött fentieknek megfelelő személy. 

Mennyi a rokkantsági járadék összege?  

A rokkantsági járadék havi összege  2020. január 1-től  38.670.- Ft. 

Szükséges iratok:  

 

Az igény az erre a célra rendszeresített K04 számú  formanyomtatvány kitöltésével érvényesíthető. 

 

Az igénybejelentéskor a kérelmezőnek csatolnia kell: 

az egészségi állapotára, gyógykezelésére, rehabilitációjára vonatkozó összefoglaló adatokat tartalmazó, a házi 

orvostól, kezelőorvostól beszerezhető véleményt („Beutalót"), az egészségügyi ellátásról szóló 

zárójelentés(eke)t. szakorvosi leleteket. 

 

Nyomtatványok elérhet ősége:  https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu  nyomtatványtár 

portálján . 

 

Eljárási költségek:   Az eljárás illeték- és költségmentes. 

 

 

Hol intézzem el?  

Az igény az igénylő lakóhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási Főosztályon személyesen az igénylő/meghatalmazottja vagy törvényes képviselője által, 

vagy postai úton nyújtható be. Az igény elektronikus úton is előterjeszthető. 
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Ügyintézési id ő: 60 nap. 

 

Kapcsolódó jogszabályok:  

A 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet a rokkantsági járadékról. 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

 

Ügyintéz ő neve, elérhet ősége:  

 

Az eljárás megindításáról szóló értesítésben adunk tájékoztatást az ügyintézőről és annak elérhetőségéről. 

 

Az ügyfélszolgálat elérhet ősége : 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 4.  

 

Ügyfélfogadási idő:  Hétfő: 8-16 óráig  

Kedd - Csütörtök: 8- 13 óráig  

Péntek: 8-11 óráig  

 

Központi telefonszám:  06-42-551-500 

 

Online id ő pontfoglalás a https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu  idopontfoglalo.onyf.hu  

 

 

E-mail: nyugdij@szabolcs.gov.hu  

  

 

 

 

Nyíregyháza, 2020. március 10. 
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Ügytípus megnevezése: Szül ői nyugdíj   

 

Ügytípus rövid leírása:  

 

Szülői nyugdíjra az a szülő jogosult, akinek a gyermeke öregségi nyugdíjasként  (ideértve azt is, aki a 

mezőgazdasági szövetkezeti tagok öregségi, munkaképtelenségi járadékában, illetőleg a mezőgazdasági 

szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadékában részesült) halt meg, illetve az 

elhalálozás szerinti életkorának megfelel ő szolgálati id őt megszerezte.  

 

Jogosultak köre:  

 

- Szülői nyugdíjra - a fenti feltétel fennállása esetén - a szülő, nagyszül ő jogosult,  ha 

- a szülő, nagyszülő a gyermekének, unokájának halálakor megváltozott munkaképességű volt, vagy a 

65. életévét betöltötte, és 

- a szülőt, nagyszülőt a gyermeke, unokája a halálát megelőző egy éven át túlnyomó részben eltartotta. 

 

Szükséges iratok:  

 

A szülői nyugdíjat írásban, az erre a célra rendszeresített K12 számú űrlapon  kell igényelni. A kérelemhez 

mellékelni kell a halotti anyakönyvi kivonat, a szülőre vonatkozó házassági, vagy születési anyakönyvi kivonat. 

Nem nyugdíjas jogszerz ő esetén a szolgálati időre vonatkozó igazolások is csatolandók. 

 

Nyomtatványok elérhet ősége:  

 

https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu nyomtatványtár portálján 

 

 

Eljárási költségek:    

Az eljárás illeték- és költségmentes. 

 

Hol intézzem el?  

Az igény az igénylő lakóhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási Főosztályon személyesen, vagy postai úton nyújtható be. A nyugdíjigény elektronikus 

úton is előterjeszthető. 

Ha a jogszerző már nyugellátásban részesült, az özvegyi nyugdíj iránti kérelmet a Magyar Államkincstár 

Nyugdíjfolyósító Igazgatóságánál kell benyújtani. 

 

 

Ügyintézési id ő: 60 nap. 
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Kapcsolódó jogszabályok:  

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, a végrehajtására kiadott 168/1997. (X.6) 

kormányrendelet. 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

 

 

Ügyintéz ő neve, elérhet ősége:  

 

Az eljárás megindításáról szóló értesítésben adunk tájékoztatást az ügyintézőről és annak elérhetőségéről. 

 

Az ügyfélszolgálat elérhet ősége : 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 4.  

 

Ügyfélfogadási idő:  Hétfő: 8-16 óráig  

Kedd - Csütörtök: 8- 13 óráig  

Péntek: 8-11 óráig  

 

Központi telefonszám:  06-42-551-500 

 

Online id ő pontfoglalás https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu  idopontfoglalo.onyf.hu  

 

E-mail: nyugdij@szabolcs.gov.hu  

  

 

 

 

Nyíregyháza, 2020. március 10.  
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Ügytípus megnevezése: Korhatár el őtti ellátás   

 

Ügytípus rövid leírása: 

 

-  az, aki 2011. december 31-éig az előrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj 

igénybevételéhez az 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.)  2012. január 1-jét megelőzően 

hatályos szabályai szerint szükséges életkort betöltötte, és szolgálati időt megszerezte, azzal, hogy a 

korhatár előtti ellátásra e pont alapján való jogosultság szempontjából szolgálati időként kell figyelembe 

venni a rokkantsági nyugdíj és a baleseti rokkantsági nyugdíj folyósításának időtartamát is, 

- az az 1953. évben született nő, aki 59. életévét betöltötte és a korhatár el őtti ellátás kezd ő napjáig, 

de legkés őbb 2012. december 31-éig legalább 37 év szolgálati időt szerzett, 

- az, aki a korhatár előtti ellátás kezdő napjáig, de legkés őbb 2014. december 31-éig  a Tny. vagy az 

egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló kormányrendelet 2012. január 

1-jét megelőzően hatályos szabályai szerint korkedvezményre jogosultságot szerzett , azzal az 

eltéréssel, hogy az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló 

kormányrendelet 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályai szerinti egy év korkedvezményre - 

az egyéb feltételek teljesítése esetén - a bányász akkor is jogosult, ha a korkedvezményre jogosító 

munkakörben csak három évet töltött el,   

- az, aki 2011. december 31-éig  a bányásznyugdíjról szóló 150/1991. (XII. 4.) Korm. rendelet 2012. január 

1-jét megelőzően hatályos szabályai szerint a bányásznyugdíjra való jogosultságot megszerezte , 

- az, aki 2011. december 31-éig az  egyes művészeti tevékenységeket folytatók öregségi nyugdíjra 

jogosultságáról szóló 5/1992. (I. 13.) Korm. rendelet 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályai 

szerint öregségi nyugdíjra jogosultságot szerzett , 

    feltéve, hogy a korhatár előtti ellátás kezdő napjáig az öregségi nyugdíjkorhatárt nem töltötte be, 

átmeneti bányászjáradékra vagy táncművészeti életjáradékra nem jogosult, és a korhatár előtti ellátás 

kezdő napján rendszeres pénzellátásban nem részesül.  

 

 

Hol terjeszthet ő elő a korhatár el őtti ellátás iránti kérelem?  

     A kérelem az igénylő lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes fővárosi/megyei kormányhivatal 

nyugdíjbiztosítási igazgatási szervénél személyesen vagy postai úton nyújtható be az Igénybejelentés a 

2011. évi CLXVII. törvény alapján című nyomtatványon K03 jelű űrlap kell igényelni. 

 

 

Nyomtatványok elérhet ősége:  

 

https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu nyomtatványtár portálján 

 

 A kérelem elektronikus úton is előterjeszthető. 
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Ügyintézési id ő: 60 nap. 

 

Kapcsolódó jogszabályok:  

A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati 

járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény, annak a végrehajtásáról rendelkező 333/2011. (XII.29.) 

számú kormányrendelet. 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

 

Ügyintéz ő neve, elérhet ősége:  

Az eljárás megindításáról szóló értesítésben adunk tájékoztatást az ügyintézőről és annak elérhetőségéről. 

 

Az ügyfélszolgálat elérhet ősége : 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 4.  

 

 

Ügyfélfogadási idő:  Hétfő: 8-16 óráig  

Kedd - Csütörtök: 8- 13 óráig  

Péntek: 8-11 óráig  

 

Központi telefonszám:  06-42-551-500 

 

Online id ő pontfoglalás a https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu  idopontfoglalo.onyf.hu  

 

E-mail: nyugdij@szabolcs.gov.hu  

  

 

 

 

Nyíregyháza, 2020. március 10.  
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Ügytípus megnevezése: Táncm űvészeti életjáradék  

 

 Ügytípus rövid leírása:  

A balett művészek részére megállapítható öregség nyugdíjkorhatár betöltése előtti ellátás a jogszabály által 

előírt feltételek megléte esetén. 

 

Jogosultak köre:  

 

 Táncművészeti életjáradékra jogosult az a személy, aki  

5. a Magyar Nemzeti Balettnél, a Győri Balettnél, a Pécsi Balettnél, a Szegedi Kortárs Balettnél, a 

Magyar Állami Népi Együttesnél, a Magyar Nemzeti Táncegyüttesnél, a Duna       

Művészegyüttesnél és a Budapesti Operettszínháznál vagy ezek jogelődjeinél összesen legalább 

huszonöt éven át – ide nem értve a képzés idejét – magántáncosi vagy tánckari tevékenységet 

főfoglalkozásszerűen folytatott, és 
6. legalább huszonöt év szolgálati időt szerzett, és 
7. az öregségi nyugdíjkorhatárt nem töltötte be, és 
8. azon a napon, amelytől kezdődően a balett művészeti életjáradékot megállapítják, a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés i) pontja szerinti 

rendszeres pénzellátásban – az özvegyi nyugdíj, a baleseti hozzátartozói nyugellátások, a 

hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a nemzeti helytállásért elnevezésű 

pótlék, valamint az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított, ezekkel azonos típusú 

ellátások kivételével – nem részesül. 

A 2016. december 31-én balettművészeti életjáradékként folyósított ellátásokat a nyugdíjfolyósító szerv 

változatlan összegben és külön kérelem nélkül –, 2017. január elsejétől táncművészeti életjáradékként 

folyósítja tovább. 

 

Szükséges iratok:  

 

Az ellátás iránti kérelem a K03 számú űrlapon  terjeszthető elő. 

Az igény benyújtásakor - az eljárás egyszerűsítése érdekében - csatolandók a szolgálati idők igazolására 

alkalmas okiratok (pl. munkakönyv, ipari tanuló munkakönyv vagy szakmunkás bizonyítvány, katonakönyv, 

egyetemi, főiskolai leckekönyv (nappali tagozaton folytatott tanulmányok esetén), munkaviszony igazolások stb. 

 

Nyomtatványok elérhet ősége:  

 

a https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu  nyomtatványtár portálján 
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Eljárási költségek:    

Az eljárás illeték- és költségmentes. 

 

Hol intézzem el?  

Az igény az igénylő lakóhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási Főosztályon személyesen, vagy postai úton nyújtható be. A nyugdíjigény elektronikus 

úton is előterjeszthető. 

 

Ügyintézési id ő: 

60 nap. 

 

Kapcsolódó jogszabályok:  

A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról 

szóló 2011. évi CLXVII. törvény, annak a végrehajtásáról rendelkező 333/2011. (XII.29.) számú 

kormányrendelet. 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

 

Ügyintéz ő neve, elérhet ősége:  

 

Az eljárás megindításáról szóló értesítésben adunk tájékoztatást az ügyintézőről és annak elérhetőségéről. 

 

Az ügyfélszolgálat elérhet ősége : 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 4.  

 

Ügyfélfogadási idő:  Hétfő: 8-16 óráig  

Kedd - Csütörtök: 8- 13 óráig  

Péntek: 8-11 óráig  

 

Központi telefonszám:  06-42-551-500 

 

Online id ő pontfoglalás a https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu  idopontfoglalo.onyf.hu  

 

 

E-mail: nyugdij@szabolcs.gov.hu  

  

 

 

Nyíregyháza, 2020. március 10. 
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Ügytípus megnevezése: Átmeneti bányászjáradék   

 

Ügytípus rövid leírása:  

 

A bányászok részére megállapítható öregség nyugdíjkorhatár betöltése előtti ellátás a jogszabály által előírt 

feltételek megléte esetén. 

 

Jogosultak köre:  

Átmeneti bányászjáradékra jogosult az a személy, aki 

- Magyarországon bányavállalkozónál föld alatti munkakörben 

- legalább huszonöt év, a Tny. szerint figyelembe vehető szolgálati időt szerzett, vagy 

- legalább 5000 - a Tny. szerint szolgálati időként figyelembe vehető - műszakot töltött el azzal, hogy a 

mecseki ércbányászatban elért műszakszámnak az 1,67-szeresét, a mecseki szénbányászatban elért 

műszakszámnak pedig az 1,25-szörösét kell a műszakszám meghatározása során figyelembe venni, 

- az öregségi nyugdíjkorhatárt nem töltötte be, 

- azon a napon, amelytől kezdődően az átmeneti bányászjáradékot megállapítják, biztosítással járó 

jogviszonyban nem áll, és 

- azon a napon, amelytől kezdődően az átmeneti bányászjáradékot megállapítják, a szociális igazgatásról 

és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés i) pontja szerinti rendszeres 

pénzellátásban - az özvegyi nyugdíj, a baleseti hozzátartozói nyugellátások, a hadigondozottak és 

nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, valamint az uniós 

rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított, ezekkel azonos típusú ellátások kivételével - nem 

részesül. 

 

Szükséges iratok:  

 

Az ellátás iránti kérelem a K03 számú űrlapon  terjeszthető elő. 

 

Az igény benyújtásakor - az eljárás egyszerűsítése érdekében - csatolandók a szolgálati idők igazolására 

alkalmas okiratok (pl. munkakönyv, ipari tanuló munkakönyv vagy szakmunkás bizonyítvány, katonakönyv, 

egyetemi, főiskolai leckekönyv (nappali tagozaton folytatott tanulmányok esetén), munkaviszony igazolások stb. 

 

Nyomtatványok elérhet ősége:  

a https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu  nyomtatványtár portálján 

 

 

Eljárási költségek:    

Az eljárás illeték- és költségmentes. 
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Hol intézzem el?  

Az igény az igénylő lakóhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási Főosztályon személyesen, vagy postai úton nyújtható be. A nyugdíjigény elektronikus 

úton is előterjeszthető. 

 

Ügyintézési id ő: 

60 nap. 

 

Kapcsolódó jogszabályok:  

A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról 

szóló 2011. évi CLXVII. törvény, annak a végrehajtásáról rendelkező 333/2011. (XII.29.) számú 

kormányrendelet. 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

 

 

Ügyintéz ő neve, elérhet ősége:  

 

Az eljárás megindításáról szóló értesítésben adunk tájékoztatást az ügyintézőről és annak elérhetőségéről. 

 

Az ügyfélszolgálat elérhet ősége : 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 4.  

 

Ügyfélfogadási idő:  Hétfő: 8-16 óráig  

Kedd - Csütörtök: 8- 13 óráig  

Péntek: 8-11 óráig  

 

Központi telefonszám:  06-42-551-500 

 

Online id ő pontfoglalás a https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu  idopontfoglalo.onyf.hu  

 

 

E-mail: nyugdij@szabolcs.gov.hu  

  

 

 

Nyíregyháza, 2020. március 10.  
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Ügytípus megnevezése: Baleseti járadék  

 

Ügytípus rövid leírása:  

 

Üzemi baleset (foglalkozási betegség) esetén keletkező egészségkárosodás esetén megállapítható ellátás. 

 

Jogosultak köre:  

 

Az, akinek üzemi baleset (foglalkozási betegség) következtében 13 százalékot meghaladó mértékű 

egészségkárosodása keletkezett, de megváltozott munkaképességű személyek ellátásai nem illetik meg. 

 

A baleseti járadék iránti igényt az üzemi baleset bekövetkezése napjától számított három éven belül , illetőleg a 

foglalkozási megbetegedés megállapítását követő egy éven belül  lehet a kérelem benyújtásával érvényesíteni. 

 

Szükséges iratok:  

 

A baleseti járadékot az e célra rendszeresített K05 számú formanyomtatványon kell igényelni. Az 

igénybejelentéshez csatolni kell a baleseti táppénz megállapítására jogosult szerv üzemi baleset (foglalkozási 

betegség) tényről hozott döntését. 

 

Nyomtatványok elérhet ősége:  

 

a https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu  nyomtatványtár portálján 

 

 

Eljárási költségek:    

Az eljárás illeték- és költségmentes. 

 

Hol intézzem el?  

 

Az igény az igénylő lakóhelye szerint illetékes megyei kormányhivatala Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási Főosztályon személyesen, vagy postai úton nyújtható be. A nyugdíjigény elektronikus 

úton is előterjeszthető. 

 

Ügyintézési id ő: 

60 nap. 
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Kapcsolódó jogszabályok:  

 

1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, és a 217/1997. (XII. 1.) számú 

kormányrendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról. 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

 

 

Ügyintéz ő neve, elérhet ősége:  

 

Az eljárás megindításáról szóló értesítésben adunk tájékoztatást az ügyintézőről és annak elérhetőségéről. 

 

Az ügyfélszolgálat elérhet ősége : 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 4.  

 

Ügyfélfogadási idő:  Hétfő: 8-16 óráig  

Kedd - Csütörtök: 8- 13 óráig  

Péntek: 8-11 óráig  

 

Központi telefonszám:  06-42-551-500 

Online id ő pontfoglalás a https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu  idopontfoglalo.onyf.hu  

 

 

 

E-mail: nyugdij @szabolcs.gov.hu  

 

 

 

Nyíregyháza, 2020. március 10.  
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Ügytípus megnevezése: Tartós ápolást végz ők időskori támogatása  

Ki jogosult a tartós ápolást végz ők időskori támogatására?  

 A tartós ápolást végzők időskori támogatására (a továbbiakban: támogatás) jogosult az a személy, akinek 

az öregségi nyugdíjra való jogosultságát megállapították, és aki a tartósan beteg, vagy fogyatékos 

gyermekét az öregségi nyugdíjra való jogosultságot megelőzően legalább 20 évig saját háztartásában 

ápolta, gondozta. 

Nem zárja ki az ellátás megállapítását, ha a szülő a 20 év egy részében, vagy teljes időtartamában nem 

részesült e tevékenység alapján GYES-ben, gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban, 

és az ápolási díj esetében azt részére a vizsgált időszakon belül legalább 1 év időtartamban nem emelt 

összegű ápolási díjként, vagy kiemelt ápolási díjként folyósították. Több beteg gyermek otthoni ápolása 

esetén, nem csak ugyanazon gyermek ápolása címén megállapított ellátások időtartama számítható 

össze. 

. A tartós ápolást végzők időskori támogatását változatlanul csak a Magyarországon élő magyar 

állampolgár (valamint a bevándorolt, letelepedett, menekült, oltalmazott vagy hontalan) jogosult 

számára lehet megállapítani. 

Nem jogosult a támogatásra az igénylő: 

• ha nem Magyarországon élő magyar állampolgár, bevándorolt, letelepedett, menekült, oltalmazott 

vagy hontalan személy, 
• ha az igénylő részére nem került megállapításra öregségi nyugdíj, illetve ha a részére az öregségi 

nyugdíj folyósítás nélkül került megállapításra, vagy a részére még csak nyugdíjelőleg került 

megállapításra, 
• ha az igénylő nem tudja bizonyítani tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermeke 20 éven át 

tartó otthoni ápolását, 
• ha az igénylő nem a gyermeke ápolása, hanem más hozzátartozóját ápolta, vagy ápolása céljából 

részesült ápolási díjban. 

Az Szt. 42. § (1) bekezdés b) pontja alapján a tartós ápolást végzők időskori támogatására az a személy is 

jogosult, akinek az öregségi nyugdíj folyósítása mellett egyidejűleg ápolási díjat is folyósítanak. 

Mely szervhez és milyen módon kell a támogatás irán ti kérelmet benyújtani?  

A támogatás megállapítását írásban, az e célra rendszeresített kérelem nyomtatvány benyújtásával kell 

igényelni, amely a Magyar Államkincstár honlapjáról letölthető. 
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A támogatás iránti igény előterjeszthető: 

Az igény az igénylő lakóhelye szerint illetékes megyei kormányhivatala Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási Főosztályon személyesen, vagy postai úton nyújtható be. A támogatás iránti igény 

elektronikus úton is előterjeszthető. 

A kérelem elbírálásához szükségesek a gyermek otthoni ápolása címén folyósított ellátásban részesülést 

alátámasztó adatok, (ápolási díj, gyermekek otthongondozási díja, emelt összegű vagy kiemelt ápolási 

díj, gyermekgondozási segély vagy gyermekgondozást segítő ellátás folyósításának időtartama) 

valamint a gyermek egészségi állapotára vonatkozó dokumentumok. A kérelmezőnek az adatlapon meg 

kell jelölnie a beteg gyermek otthoni ápolásának húsz évet elérő időtartamát. 

A gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés érdekében a tá mogatás iránti igény elbírálásához a 

következ ő okmányok benyújtását vagy beküldését javasoljuk:  

• ápolási díjra való jogosultságot megállapító határozat, 

• gyermekek otthongondozási díjára való jogosultságot megállapító határozat, 

• emelt összegű ápolási díjat, kiemelt ápolási díjat megállapító határozat, 
• gyermekgondozási segélyt vagy gyermekgondozást segítő ellátást megállapító határozat, 
• a gyermek tartós betegségére, vagy súlyos fogyatékosságára vonatkozó orvosi dokumentumok, 

egyéb igazolások, 
• a gyermek otthon ápolását igazoló egyéb dokumentumok. 

A támogatás iránti igény érvényesítésével kapcsolatos eljárások a társadalombiztosítási nyugellátásról 

szóló 1997. évi LXXXI törvény 81. § (1) bekezdése alapján illeték- és költségmentesek. 

Mennyi a támogatás összege?  

A támogatás havi összege 50 000 forint. 

Mely id őponttól igényelhet ő a támogatás?  

A támogatás a jogosultsági feltételek bekövetkezésének napjától, de legkorábban a kérelem benyújtását 

megelőző hatodik hónap első napjától állapítható meg, ha ebben az időpontban a jogosultsági feltételek 

fennállnak. Az igénybejelentés időpontja az adatlap benyújtásának vagy postára adásának a napja. 

Ügyintézési id ő: 60 nap. 
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Ügyintéz ő neve, elérhet ősége:  

 

Az eljárás megindításáról szóló értesítésben adunk tájékoztatást az ügyintézőről és annak 

elérhetőségéről. 

 

Az ügyfélszolgálat elérhet ősége : 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 4.  

 

Ügyfélfogadási idő:  Hétfő: 8-16 óráig  

Kedd - Csütörtök: 8- 13 óráig  

Péntek: 8-11 óráig  

 

Központi telefonszám:  06-42-551-500 

Online id ő pontfoglalás a https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu  idopontfoglalo.onyf.hu  

 

           E-mail: nyugdij @szabolcs.gov.hu  

 

 

 

 

Nyíregyháza, 2020. március 10.  
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Ügytípus megnevezése: Adategyeztetési eljárás  

 

Ügytípus rövid leírása:  

 

A hivatalból indított adategyeztetési eljárás célja  és eredménye  

    Az egyeztetési eljárás legfontosabb célja, hogy a leendő nyugdíjasok a nyugdíjbiztosítási 

nyilvántartásban szereplő biztosítási jogviszonyaikról, a megszerzett és a nyugdíjnál figyelembe vehető 

kereseteikről, aktív korban – a nyugdíjigény bejelentése előtt – tájékoztatást kapjanak. 

    Az eljárás célja továbbá, hogy az ügyfél jelzése alapján a nyugdíjnyilvántartásban nem, vagy hibásan 

szereplő, illetve hiányzó adatok minél hamarabb beszerzésre, kiegészítésre, a téves adatok javításra, 

törlésre kerülhessenek, és a nyugdíjbiztosítás nyilvántartása kizárólag az ügyfél által ismert és vele 

egyeztetett adatokat tartalmazza. 

     Az adategyeztetés eredményeként - a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban szereplő teljes körű és 

egyeztetett adatok birtokában - a nyugdíj elbírálásának folyamata gyorsabbá válik, a nyugdíjak 

megállapítására és folyósítására hamarabb kerülhet majd sor. 

 

A hivatalból indított adategyeztetési eljárás jogsz abályi  háttere  

     A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 96/B.-96/E. §-ai alapján a megyei 

és fővárosi kormányhivatalok nyugdíjbiztosítási szakterületének a nyugdíjbiztosítás nyilvántartásában 

rögzített, a biztosítási jogviszonyokra, keresetekre vonatkozó adatokat egyeztetniük kell a 

biztosítottakkal, leendő nyugdíjigénylőkkel. A biztosítási jogviszonyokra, keresetekre vonatkozó 

adatokat a munkáltatók, foglalkoztatók küldték be a mindenkor előírt jogszabályok alapján. 

     2020. január 1-től megszűnik az öregségi nyugdíjkorhatártól független, születési korcsoportonként 

ütemezett, időszakonként ismétlődő, hivatalból induló adategyeztetés. Az új szabályozás a 2019. 

december 31-ét követ ően induló eljárásokra vonatkozik, tehát a jogszabál y változásakor 

folyamatban lév ő adategyeztetési ügyekben, azaz a 2020. január 1-jé t megel őzően, hivatalból 

elindított ügyekben az eljárást le kell folytatni.  

     2020. január 1-jét követően az adategyeztetést az ügyfél kérelmére kell lefolytatni, hivatalból induló 

eljárásban csak az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését három évvel megelőzően kezdeményezi a 

nyugdíjbiztosítási szerv a jogviszonyokra vonatkozó adatok egyeztetését. 

 

Az adategyeztetési eljárás megindítása  

     Az adategyeztetési eljárást a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a nyugdíjkorhatár betöltését 

megelőzően három évvel köteles hivatalból megindítani. Ez azt jelenti, hogy mindenki, akinek 

nyugdíjbiztosítási jogszerzésre vonatkozó adata szerepel a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban, 

részletes kimutatást kap a nyilvántartott jogviszonyairól, valamint az adategyeztetési eljárás menetéről. 

Nem kell egyeztetni az adatait annak az ügyfélnek    

1. aki öregségi nyugdíjasnak minősül, 

2. akivel az egyeztetési eljárást öt éven belül már lefolytatták, 
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3. akinek öregségi nyugdíj, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, átmeneti bányászjáradék, 

táncművészeti életjáradék, vagy más szolgálati idő és az öregségi nyugdíj alapját képező havi 

átlagkereset alapján kiszámított ellátás megállapítása vagy nyugdíjbiztosítási átutalás iránti eljárás 

van folyamatban. 

 

Az adategyeztetési eljárás folyamata  

Az eljárást a lakóhely szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv folytatja le.  Minden érintett 

postán kap egy Tájékoztató levelet, amely tájékoztatást ad 

• az egyeztetés céljáról, 

• az eljárás menetéről, 

• a nyilvántartásba bejelentés útján be nem kerülő, szolgálati időnek minősülő időszakokról 

(szakmunkástanulói idő, katonaidő stb.) és azok igazolásának módjáról, 

• az elektronikus ügyintézés lehetőségéről és annak igénybe vételi módjáról, továbbá 

• a Call Center szolgáltatásról és 

• az online időpontfoglalás lehetőségéről. 

 

A hivatalból induló adategyeztetési eljárásban lehe tőség van elektronikus ügyintézésre is. Ezt a 

Magyar Államkincstár honlapján ügyfélkapus azonosítás után  lehet megten ni.  

 Az egyeztetési eljárás hivatalbóli megindítását megelőzően az eljáró szerv az ügyfelet értesíti az 

eljárás menetéről, illetve részletes kimutatást  küld az általa nyilvántartott biztosításban töltött 

időszakokról. A kimutatás tartalmazza – nők esetében – a nők kedvezményes nyugdíjára vonatkozó 

jogosultsági időket, valamint a korhatár előtti ellátás, az átmeneti bányászjáradék és táncművészeti 

életjáradék igénybevételéhez szükséges, foglalkozáshoz kötött kedvezményre jogosító időket.  A 

kimutatáson szerepelnek továbbá a munkáltató, vagy jogutódja, illetve az adatszolgáltatásra kötelezett 

adatai, az 1987. december 31-ét követő időszakra vonatkozó nyugdíjjárulék-köteles kereseti és 

jövedelemi adatok, továbbá az erre az időszakra vonatkozóan levont nyugdíjjárulék adatok és egyéb, a 

jelenlegi nyugdíj szabályok szempontjából fontos adatok.  

Amennyiben a megküldött kimutatással kapcsolatban az ügyfélnek érdemi észrevétele van, (pl.: a 

kimutatás nem tartalmaz minden időszakot, amelyet biztosításban töltött, stb.), akkor azt az e célra 

rendszeresített ún. "Elfogadó/észrevételező nyilatkozat"-on, vagy egyszerű levélben jelezheti. 

A kitölthető nyilatkozat papír alapú ügyintézés esetén a kimutatással egyidejűleg megküldésre kerül. A 

nyilatkozathoz mellékelni kell azokat az eredeti dokumentumokat  (pl. munkakönyv, leckekönyv, 

katonakönyv stb.), amelyek alátámasztják észrevételeit. 

Elektronikus kapcsolattartás esetén, a honlapon található, azonos elnevezésű űrlap beküldésével teheti 

meg észrevételeit. Ennek az űrlapnak a beküldésével egyidejűleg lehetőség van mellékletek 

beküldésére is. 

Az észrevételek megtételére 60 nap áll rendelkezésre. 

Az eljáró szerv az ügyfél nyilatkozatának beérkezését, ennek hiányában a 60 napos határidő leteltét 

követő 5 napon belül hivatalból megindítja az egyeztetési eljárást. 
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Az eljárás során az eljáró szerv a tényállás tisztázása érdekében foglalkoztatótól vagy más 

adatszolgáltatásra kötelezettől adatot kérhet, helyszíni szemlét tarthat, más bizonyítási eljárást 

folytathat le , a Tny. alapján ellenőrzés lefolytatását kezdeményezheti, továbbá az állami 

adóhatóságnál adategyeztetést, illetve adóhatósági eljárást kezdeményezhet, majd a megszerzett 

információkat értékeli és a hitelesnek tekinthet ő adatokról határozatban értesíti az ügyfelet.  

Ha az ügyfél egyetért a kimutatásban foglaltakkal, akkor az Elfogadó/észrevételez ő nyilatkozat 

beküldésével err ől tájékoztathatja az eljáró szervet, amivel meggyor síthatja a folyamatot, hiszen 

az ügyben – amennyiben a rendelkezésre álló informá ciók alapján további vizsgálat lefolytatása 

nem szükséges - határozat hozható.  

Az eljáró szerv az egyeztetési eljárást határozattal zárja le .  

Az adategyezetési eljárásnak nem része az állami nyugdíjrendszerbe visszalépett személyek (volt 

magánnyugdíjpénztári tagok) által befizetett magánnyugdíjpénztári tagdíjakról, a magánnyugdíjpénztári 

egyéni számlán felhalmozott összegekről (az ún. hozamgarantált tőke), illetve a visszalépő tagi 

kifizetésekről történő tájékoztatás. A magánnyugdíjpénztár részére teljesített befizetések ugyanis a 

vonatkozó jogszabályok értelmében nem minősültek nyugdíjjáruléknak, azok befizetésére vonatkozóan 

a nyugdíjbiztosítás hatósági nyilvántartása nem tartalmaz adatokat, mivel a magánnyugdíjpénztárak 

részére jogszabály adatszolgáltatási kötelezettséget nem írt elő. 

Az adategyeztetési eljárás során kiadott határozat tehát a magánnyugdíjpénztári tagdíjfizetésre 

vonatkozó adatokat nem tartalmazza. 

Annak a ténynek, hogy az igénylő visszalépett az állami nyugdíjrendszerbe, kizárólag a nyugellátás 

megállapítása során van jelentősége. A hatályos jogszabályok értelmében ugyanis amennyiben az 

igénylő a nyugdíj megállapításakor magánnyugdíjpénztár tagja, a nyugellátásának csak meghatározott 

százalékát kapja. Azok a személyek, akik visszaléptek a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe, 

későbbi nyugdíjazásukkor a nyugellátásuk teljes összegére lesznek jogosultak. 

 

 

Nyomtatványok elérhet ősége:  

www.magyarorszag.hu honlap  

 

Eljárási költségek:  

Az eljárás illeték- és költségmentes. 

 

Ügyintézési id ő: 

Az egyeztetési eljárás ügyintézési határideje - az elj áró szerv részér ől – 75 nap.  

 

Kapcsolódó jogszabályok:  

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 96/B.-96/E. §-ai 

1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról, az annak végrehajtására kiadott 168/1997. 

(X.6) kormányrendelet. 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 
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Ügyintéz ő neve, elérhet ősége:  

 

Az eljárás megindításáról szóló értesítésben adunk tájékoztatást az ügyintézőről és annak elérhetőségéről. 

 

Ügyfélfogadási idő:  Hétfő: 8-16 óráig  

Kedd - Csütörtök: 8- 13 óráig  

Péntek: 8-11 óráig  

 

Központi telefonszám: 06-42-551-500 

 

Online id ő pontfoglalás a https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu  idopontfoglalo.onyf.hu  

 

E-mail: nyugdij@szabolcs.gov.hu  

  

 

A kérelemre induló adategyeztetési eljárás  

2013. január 1-jétől kezdődően a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 

(a továbbiakban: Tny.) 96/B-D. §-okban bevezetett adategyeztetési eljárás keretében történik a 

biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyok, korkedvezményes idő és keresetek, jövedelmek 

elismerése. 

Az egyeztetési eljárás legfontosabb célja, hogy a leendő nyugdíjasok a nyugdíjbiztosítási 

nyilvántartásban szereplő biztosítási jogviszonyaikról, a megszerzett és a nyugdíjnál figyelembe vehető 

kereseteikről aktív korban – a nyugdíjigény bejelentése előtt – tájékoztatást kapjanak. 

Az eljárás célja továbbá, hogy az ügyfél jelzése alapján a nyugdíjnyilvántartásban nem, vagy hibásan 

szereplő, illetve hiányzó adatok minél hamarabb beszerzésre, kiegészítésre, a téves adatok javításra, 

törlésre kerülhessenek, és a nyugdíjbiztosítás nyilvántartása kizárólag az ügyfél által ismert és vele 

egyeztetett adatokat tartalmazza. 

Az adategyeztetés eredményeként - a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban szereplő teljes körű és 

egyeztetett adatok birtokában - a nyugdíj elbírálásának folyamata gyorsabbá válik, a nyugdíjak 

megállapítására és folyósítására hamarabb kerülhet majd sor. 

Az egyeztetési eljárást a f ővárosi/megyei kormányhivatalok elektronikus ügyinté zés keretében 

benyújtott kérelemre folytatják le.  

Az eljárás illeték- és költségmentes.  
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Egyeztetési eljárás megindítása iránt kérelem évente egy alkalommal nyújtható be. 

Kérelemre az eljárás kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül, a Központi Rendszer elektronikus 

felületén, a „Nyugdíjbiztosítási adategyeztetés” szolgáltatás választása esetén, az Általános Nyomtatvány 

Kitöltő (ÁNYK) program alkalmazásával tett igénybejelentéssel indítható meg. 

     Elektronikus ügyintézésre kizárólag saját Ügyfélkapun keresztül (felhasználónév és jelszó megadását 

követően) van lehetőség, amely a www.magyarorszag.hu portálon keresztül érhető el, használata előzetes 

regisztrációhoz kötött. A regisztráció bármely okmányirodában, illetőleg a Kormányablakoknál, valamint a 

külképviseleteken kezdeményezhető. A regisztrációt követően nyílik lehetőség elektronikus ügyintézés 

keretében eljárás kezdeményezésére, illetőleg kérelem benyújtására. Az ügyfélkapus regisztráció 

önmagában nem indítja meg az eljárást. 

    A postai úton levélben, illetőleg elektronikus levélben (e-mailben) benyújtott kérelem nem minősül 

elektronikus ügyintézés keretében benyújtott kérelemnek, ezért az így benyújtott kérelem alapján 

intézkedés kezdeményezésére nincs lehetőség. 

     A saját Ügyfélkapun keresztül történő ügyintézésnek azért van jelentősége, mert a nyugdíjbiztosítási 

adategyezetési ügyek esetében az Ügyfélkapun történő bejelentkezés során elvégzett automatikus 

azonosításon túlmenően ún. viszontazonosításra is sor kerül. Ennek során a rendszer megvizsgálja az 

Ügyfélkapus regisztrációnál megadott adatok és az elektronikus űrlapon feltüntetett TAJ szám alapján a 

nyugdíjbiztosítás hatósági nyilvántartásában beazonosított személy adatainak egyezőségét. A sikeres 

viszontazonosítást követően van csak lehetőség a kérelem letöltésére, illetve annak elektronikus úton 

történő benyújtására. Amennyiben az adatok nem azonosak, a rendszer nem tud viszontazonosítani és a 

kérelem benyújtását nem teszi lehetővé. 

    Az egyeztetési eljárás megindítása a „Kérelem adategyeztetési eljárás iránt” elnevezésű űrlap 

becsatolásával lehetséges. A https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/hu/ honlapon az 

Ügyfélkapun történő belépést és viszontazonosítást követően részletes felhasználói útmutató található, 

amely segítséget nyújt a felhasználók részére az egyeztetési eljárás elektronikus ügyintézés keretében 

történő kezdeményezéséhez, a nyomtatványok letöltéséhez használható Általános Nyomtatvány Kitöltő 

segédprogram letöltéséhez, az űrlapok (nyomtatványok) kitöltéséhez és feltöltéséhez. 

     A kérelem benyújtását követően az ügyfélnek az eljárás bármely szakaszában lehetősége van áttérni 

hagyományos (papír alapú) ügyintézésre, az e célra rendszeresített „Kérelem a kapcsolattartás módjának 

megváltoztatásához” elnevezésű űrlap megküldésével. 

 Az egyeztetési eljárást a lakóhelye szerint illetékes fővárosi/megyei kormányhivatal, illetőleg egyes 

személyi körök esetében Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. Kerületi Hivatala (a továbbiakban együtt: 

nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv) folytatja le. 

 Az eljárás megindítását követő 5 napon belül a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv értesítést küld az 

eljárás menetéről, továbbá részletes kimutatást küld az általa nyilvántartott biztosításban töltött 
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időszakokról, illetve nők esetében a nők kedvezményes nyugdíjára vonatkozó jogosultsági időkről, 

valamint a korhatár előtti ellátás, az átmeneti bányászjáradék és táncművészeti életjáradék 

igénybevételéhez szükséges, foglalkozáshoz kötött kedvezményre jogosító időkről. A kimutatáson 

szerepelnek továbbá a munkáltató, vagy jogutódja, illetve az adatszolgáltatásra kötelezett adatai, az 1987. 

december 31-ét követő időszakra vonatkozó nyugdíjjárulék-köteles kereseti és jövedelemi adatok, továbbá 

az erre az időszakra vonatkozóan levont nyugdíjjárulék adatok és egyéb, a jelenlegi nyugdíj szabályok 

szempontjából fontos adatok. 

 A kimutatást tartalmazó értesítés kézhezvételét követ ően az ügyfélnek 30 nap áll rendelkezésére, hogy 

az abban nem szereplő vagy tévesen feltüntetett adatokra vonatkozóan észrevételt tegyen a 

nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv felé, a helyes adatokat igazoló, alátámasztó dokumentumok 

megküldésével.  

Amennyiben a megküldött kimutatással kapcsolatban az ügyfélnek érdemi észrevétele van, (pl.: a 

kimutatás nem tartalmaz minden időszakot, amelyet biztosításban töltött, stb.), akkor azt az e célra 

rendszeresített ún. „Elfogadó/észrevételező nyilatkozat”-on jelezheti. 

A kitölthető nyilatkozat papír alapú ügyintézés esetén a kimutatással egyidejűleg megküldésre kerül. A 

nyilatkozathoz mellékelni kell azokat az eredeti dokumentumokat  (pl. munkakönyv, leckekönyv, 

katonakönyv stb.), amelyek alátámasztják észrevételeit. 

 Amennyiben az előírt határidőn belül az ügyfél az eljáró szerv felé észrevételt nem tesz, vagy az adatok 

módosítását, kiegészítését nem kezdeményezi, az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv ezt az 

információt jóváhagyásnak tekinti, és a rendelkezésre álló adatok alapján határozatot hoz. Fontos azonban 

tudni, hogy amennyiben az ügyfél észrevételt nem tesz, azonban az egyetértő nyilatkozatot sem küldi meg, 

az eljáró igazgatási szerv csak a 30 napos határidő leteltét követően folytathatja az eljárást. 

 Az egyeztetési eljárás során az általános ügyintézési határidő 75 nap. Szünetel az eljárás, ha azt – 

jogszabály kizáró rendelkezésének hiányában – az ügyfél kéri. Az eljárás ismételt folytatását az ügyfélnek 

szintén kérnie kell. Hat hónapi szünetelés után az eljárás megszűnik, amely tényről az eljáró szerv az 

ügyfelet értesíti. 

     A tényállás tisztázását követően a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv az eljárást határozattal zárja le, mely 

tartalmazza az érintett személy elismerhető szolgálati idejét és a nyugdíj megállapításánál figyelembe 

vehető egyéb tényeket, amelyek a továbbiakban egyeztetett adatként kerülnek nyilvántartásra.  

 

   Nyíregyháza, 2020. március 10. 

 



 

CSALÁDTÁMOGATÁSI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI FŐOSZTÁLY 
4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 4.  Telefon: 42/551-500  e-fax: 42/551-502 

E-mail: cst.tarsadalombiztositas@szabolcs.gov.hu  Honlap: www.kormanyhivatal.hu 

76 
 

Ügytípus megnevezése: Hatósági bizonyítvány kiadása  a hatósági nyilvántartásban szerepl ő, 

biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyra vona tkozó adatokról. (Tny. 96/E. §)  

 

Ügytípus rövid leírása: 

 

Az ügyfél kérelmére a hatóság által kiadott, tény, állapot vagy egyéb adat igazolására szolgáló közokirat. A 

hatósági bizonyítvány tartalmát - az ellenkező bizonyításáig - mindenki köteles elfogadni. A 

nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek eljárásaiban hatósági bizonyítvány a Tny. 96/E. § alapján a 

megszerzett szolgálati időre, a nők kedvezményes öregségi nyugdíjához figyelembe vehető 

jogosultsági időre, illetőleg egyéb, a nyugdíjbiztosítási hatósági nyilvántartásában található adatra, 

illetve a 2011. évi CXCIX. törvény 60. § (6) bekezdésében foglaltak alapján a megszerzett szolgálati 

időre adható ki. 

 

Jogosultak köre:  

 

2013. január 1-jétől a biztosított, volt biztosított hatósági bizonyítvány kiállítását kérheti  

• a megszerzett szolgálati idejéről,  

• a 18. § (2b)-(2d) bekezdése szerinti jogosultsági idejéről (azaz a nők kedvezményes öregségi 

nyugdíjához elismerhető jogosultsági időről), illetve  

• a 96/B. § (3) bekezdése szerinti más adatairól (azaz: biztosításban töltött időszakokról; egyéb 

szolgálati időkről; foglalkoztatók adatairól; 1987. évet követő időszakban a nyugdíjjárulék-köteles 

kereset, jövedelem, a foglalkoztató által levont és befizetett nyugdíjjárulék adatokról; és egyéb, 

járulékfizetéssel nem fedezett szolgálati időnek minősülő időszakokról). 

 

Szükséges iratok:  

A hatósági bizonyítvány kiállítására irányuló kérelem előterjesztésére a Tny. nem írja elő kötelezően az 

elektronikus ügyintézést, így az ügyfeleknek lehetőségük van azt más módon (pl. levélben, vagy 

ügyfélszolgálaton történő személyes megjelenés alkalmával), formai kötöttség nélkül is kérni. 

 

Nyomtatványok elérhet ősége: https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu  nyomtatványtár 

portálján  

 

Eljárási költségek:  

A hatósági bizonyítvány kiállítására irányuló eljárás illeték- és költségmentes.  

Hol intézzem?  

A kérelmező lakóhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási 

Főosztályán. 

 

Ügyintézési id ő: 

A hatósági bizonyítványt 15 napon belül kell kiadni.  
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Kapcsolódó jogszabályok:  

• A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, valamint a végrehajtására 

kiadott 168/1997. (X.6) kormányrendelet, 

• Az 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, 

valamint e szolgáltatások fedezetéről. 

• Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény. 

 

Ügyfélfogadási idő:  Hétfő: 8-16 óráig  

Kedd - Csütörtök: 8- 13 óráig  

Péntek: 8-11 óráig  

 

Központi telefonszám: 06-42-551-500 

 

Online id ő pontfoglalás https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu  idopontfoglalo.onyf.hu  

 

E-mail: nyugdij@szabolcs.gov.hu  

 

 

 

Nyíregyháza, 2020. március 10.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

CSALÁDTÁMOGATÁSI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI FŐOSZTÁLY 
4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 4.  Telefon: 42/551-500  e-fax: 42/551-502 

E-mail: cst.tarsadalombiztositas@szabolcs.gov.hu  Honlap: www.kormanyhivatal.hu 

78 
 

Ügytípus megnevezése: Hatósági bizonyítvány kiállítása kormánytisztvisel ő részére arról, hogy az 

öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges 20 év szolgála ti id őt megszerezte (Kttv. 60. § (6) bekezdés)  
 

Ügytípus rövid leírása:  

 
2013. január 1-i hatállyal  a Kttv. 60.§ (6) bekezdése értelmében a kormánytisztviselő a rá irányadó 

öregségi nyugdíjkorhatár betöltését egy évvel megel őzően az (1) bekezdés j) pontja szerinti feltétel 

ellenőrzése céljából a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél a megszerzett szolgálati idejéről hatósági 

bizonyítvány kiállítását kéri.  
Nem kell kérelmezni a hatósági bizonyítvány kiállítását, ha a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv korábban 

meghozott határozata az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő meglétét igazolja.  
A kormánytisztviselő a szolgálati időről kiállított hatósági bizonyítvány vagy más határozat másolatát – a rá 

irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését legalább három hónappal megelőzően – benyújtja a 

munkáltatónak. 
 

Jogosultak köre:  

 

A Kttv. 60.§ (6) bekezdése értelmében a kormánytisztviselő, aki a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár 

betöltését egy évvel megelőzően a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél a megszerzett szolgálati idejéről 

hatósági bizonyítvány kiállítását kéri.  
 

Szükséges iratok:  

 

A hatósági bizonyítvány kiállítására irányuló kérelem előterjesztésére a Tny. nem írja elő kötelezően az 

elektronikus ügyintézést, így az ügyfeleknek lehetőségük van azt más módon (pl. levélben, vagy 

ügyfélszolgálaton történő személyes megjelenés alkalmával), formai kötöttség nélkül is kérni. 
 

Nyomtatványok elérhet ősége:  

 
Az ügyfél a www.onyf.hu  honlapon a Nyomtatványok/További nyomtatványok menüből elérhető 

nyomtatvány felhasználásával is előterjesztheti kérelmét. 
 

 

Eljárási költségek:  

 
Az eljárás illeték- és költségmentes.  
 
 

 

Hol intézzem?  
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A kérelmező lakóhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási 

Főosztályán. 

 

Ügyintézési id ő: 

A hatósági bizonyítványt 15 napon belül kell kiadni.  
 

Kapcsolódó jogszabályok:  

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, a végrehajtására kiadott 168/1997. (X.6) 

kormányrendelet, 

Az 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint 

e szolgáltatások fedezetéről, 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő 

szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény, 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény. 

 

 

 

Ügyfélfogadási idő:  Hétfő:   8-16 óráig  

Kedd - Csütörtök:  8- 13 óráig  

Péntek:   8-11 óráig  

 

Központi telefonszám: 06-42-551-500 

 

Online id ő pontfoglalás a https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu  idopontfoglalo.onyf.hu  

 

E-mail: nyugdij@szabolcs.gov.hu  

 

 

 

Nyíregyháza, 2020. március 10.  
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CSALÁDTÁMOGATÁSI OSZTÁLYHOZ KAPCSOLÓDÓ ÜGYTIPUSOK  

 

 

Ügytípus megnevezése: Nagycsaládos földgáz árkedvez mény  

 

Ügytípus rövid leírása:  

 

A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó nagycsaládos háztartásban élők részére adható 

kedvezmény. 

 

Jogosultak köre: 

 

A nagycsaládos kedvezményre jogosult az a háztartás, amelyben a családok támogatásról szóló 1998. 

évi LXXXIV. törvény szerinti olyan jogosult él, aki legalább három gyermek után, illetve 

figyelembevételével részesül családi pótlékban és egyetemes szolgáltatónál szolgáltatási szerződéssel 

rendelkezik. 
 

Szükséges iratok:  

A kérelmet az „Igénylőlap a nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapításához” 

nyomtatványon kell benyújtani. 

 

Csatolandó iratok: 

- a kérelem benyújtását megelőző utolsó számla, és számlarészletező másolata, 
- a szolgáltatásba újonnan bekapcsolt felhasználási hely esetén a szerződés másolata. 

 

Nyomtatványok elérhet ősége: 

 

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

 

Eljárási költségek: 

Az eljárás illeték- és költségmentes. 

 

Hol intézzem el? 

A kérelmet postai úton az igénylő lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes megyei 

kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Családtámogatási Osztályának 

kell megküldeni, vagy személyesen bármely kormányablaknál be lehet nyújtani. 

Elektronikus úton saját kérelem csak ügyfélkapun keresztül nyújtható be. 

Ügyintézési id ő: 
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Sommás eljárásban 8 nap 

Teljes eljárásban 60 nap 

 

Kapcsolódó jogszabályok: 

A nagycsaládosokat megillető földgáz árkedvezményről szóló 494/2017. (XII.9) Kormányrendelet. 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról. 

 

Az ügyfélszolgálat elérhet ősége:  

A családtámogatási ügyfélfogadási feladatot az alábbi járási hivatalok 
kormányablakai látják el: 

 

Nyíregyházi Járási Hivatal Kormányablak 

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 

Hétfő:    07:00 -17:00  

Kedd:    08:00 -16:00  

Szerda-Csütörtök:   08:00 -18:00  

Péntek:    08:00 -16:00  

Kisvárdai Járási Hivatal Kormányablak 

4600 Kisvárda, Szent László út 7-11. 

Hétfő:    07:00 -17:00 

Kedd-Szerda-Péntek:   08:00 -16:00  

Csütörtök:    08:00 -18:00  

Mátészalkai Járási Hivatal Kormányablak 

4700 Mátészalka, Kölcsey tér 2. 

Hétfő:    07:00 -17:00 

Kedd-Szerda-Péntek:   08:00 -16:00  

Csütörtök:   08:00 -18:00  

 
 

Központi telefonszám: 06-42-509-440, 06-20-881-9535, 06-30-344-0045,06-70-460-9005 

 

Levelezési cím:  4400 Nyíregyháza, Széchenyi út 3. 

   PF:90. 

E-mail:  csaladtamogatas@szabolcs.gov.hu 

 

 

Nyíregyháza, 2020. március 10. 
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Ügytípus megnevezése: Fogyatékossági támogatás  

 

Ügytípus rövid leírása:  

 

A fogyatékossági támogatás célja, hogy - a súlyosan fogyatékos személy jövedelmétől függetlenül - 

anyagi segítséggel járuljon hozzá a súlyosan fogyatékos állapotból eredő társadalmi hátrányok 

mérsékléséhez. 

 

Jogosultak köre: 

 

Fogyatékossági támogatásra az a 18. életévét betöltött súlyosan fogyatékos, az ellátás igénylésének 

időpontjában Magyarországon élő magyar állampolgár, letelepedett, valamint bevándorolt jogállású 

személy, továbbá a magyar hatóság által menekültként, illetve hontalanként elismert személy jogosult, 

aki látási fogyatékos,  hallási fogyatékos , értelmi fogyatékos, mozgásában fogyatékos, autista,  

állapota kromoszóma-rendellenesség miatt  súlyosnak vagy középsúlyosnak min ősíthet ő és 

állapota tartósan vagy véglegesen fennáll, továbbá önálló életvitelre nem képes vagy mások állandó 

segítségére szorul. 
 

Szükséges iratok: 

 

A fogyatékossági támogatás iránti igényt a „Kérelem fogyatékossági támogatás megállapítására ” 

nyomtatványon vagy elektronikus űrlapon kell előterjeszteni. 
 

Az igénybejelentéshez mellékelni kell az igénylő háziorvosa - bentlakásos szociális intézményben élő 

igénylő esetén az intézmény orvosa - által kiállított orvosi beutalót (raktári száma: A. 3510-90), valamint 

a fogyatékosságot igazoló orvosi dokumentációt (pl. kórházi zárójelentés, ambuláns lap),  másolatban. 

Amennyiben a kérelmező személyesen eljárva nyújtja be kérelmét, úgy természetes személyazonosító 

adatait érvényes személyazonosító igazolvány vagy a személyazonosság igazolására alkalmas más 

hatósági igazolvány bemutatásával igazolnia kell. Postai úton történő benyújtás esetén ezen okmányok 

mindkét oldaláról készült másolatát kell beküldeni a kérelem mellékleteként. 

 

Nyomtatványok elérhet ősége: 

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

 

Eljárási költségek: 

Az eljárás illeték- és költségmentes. 
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Hol intézzem el? 

A kérelmet postai úton az igénylő lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes megyei 

kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Családtámogatási Osztályának 

kell megküldeni, vagy személyesen bármely kormányablaknál be lehet nyújtani. 

Elektronikus úton saját kérelem csak ügyfélkapun keresztül nyújtható be. 

 

Ügyintézési id ő: 

Sommás eljárásban 8 nap 

Teljes eljárásban 60 nap 

 

Kapcsolódó jogszabályok: 

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény; 

A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás 

folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII.9.) Kormányrendelet. 

 

Az ügyfélszolgálat elérhet ősége:  

A családtámogatási ügyfélfogadási feladatot az alábbi járási hivatalok kormányablakai látják el: 

Nyíregyházi Járási Hivatal Kormányablak 

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 

Hétfő:    07:00 -17:00  

Kedd:    08:00 -16:00  

Szerda-Csütörtök:   08:00 -18:00  

Péntek:    08:00 -16:00  

Kisvárdai Járási Hivatal Kormányablak 

4600 Kisvárda, Szent László út 7-11. 

Hétfő:    07:00 -17:00 

Kedd-Szerda-Péntek:   08:00 -16:00  

Csütörtök:    08:00 -18:00  

Mátészalkai Járási Hivatal Kormányablak 

4700 Mátészalka, Kölcsey tér 2. 

Hétfő:    07:00 -17:00 

Kedd-Szerda-Péntek:   08:00 -16:00  

Csütörtök:   08:00 -18:00  

 
Központi telefonszám: 06-42-509-440, 06-20-881-9535, 06-30-344-0045,06-70-460-9005 

Levelezési cím:  4400 Nyíregyháza, Széchenyi út 3. PF:90. 

E-mail:  csaladtamogatas@szabolcs.gov.hu 

 

Nyíregyháza, 2020. március 10. 
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Ügytípus megnevezése: Anyasági támogatás  

 

Ügytípus rövid leírása: 

 Anyasági támogatásra jogosult a szülést követően: 

a) az a nő, aki várandóssága alatt legalább négy alkalommal – koraszülés esetén legalább 

egyszer – várandósgondozáson vett részt; 

b) az örökbefogadó szülő, ha az örökbefogadást véglegessé vált határozatban engedélyezték, és a 

gyermeket a végleges engedélyezés időpontját megelőzően legfeljebb egy éve nevelte folyamatosan 

saját háztartásában  

c) a gyám, ha a gyermek a születését követően hat hónapon belül – véglegessé vált határozat alapján – 

a gondozásába kerül. 

− Az anyasági támogatás a szülő nőt akkor is megilleti, ha a gyermek halva született. 

− Amennyiben az anyasági támogatásra jogosult nő a támogatás felvételét megelőzően meghal, 

úgy az anyasági támogatást az anyával egy háztartásban élt apának kell kifizetni, ezen személy 

hiányában annak a személynek, aki a gyermek gondozását ellátja. 

− Az anyasági támogatás megállapítására vonatkozó kérelmet a szülést követő hat hónapon 

belül lehet benyújtani. 

 

Jogosultak köre: 

Szülő nő, örökbefogadó szülő, gyám. A nem Magyarország területén élő, külföldön született, a hazai 

anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szerv által anyakönyvezett magyar állampolgárságú, és a 

szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény alapján kiadott „ Magyar Igazolvánnyal” 

rendelkező gyermek vér szerinti anyja, örökbe fogadó szülője vagy gyámja. 

 

Szükséges iratok: 

Az anyasági támogatásra vonatkozó igényt a „Kérelem anyasági támogatás megállapítására” vagy a 

„Kérelem anyasági támogatás megállapítására külföldön született magyar/ nem magyar 

állampolgárságú Magyar igazolvánnyal rendelkező gyermek esetén” formanyomtatványon vagy 

elektronikus űrlapon kell előterjeszteni.  

 

Csatolandó iratok: 

− a várandósgondozást végző szülész-nőgyógyász szakorvos, szülésznő vagy védőnő igazolásának 

másolata arról, hogy a szülő nő – a várandósgondozási könyvben rögzítettek tanúsága szerint – a 

szükséges alkalommal részt vett a várandósgondozáson; 
− igénylő személyazonosító igazolványának másolata; 

− a gyermek örökbefogadását engedélyező véglegessé vált határozat másolata; 

− a véglegessé vált gyámrendelő határozat másolata; 

− halva született gyermek esetén a halvaszületés tényét bizonyító okirat másolata; 
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− az anya halotti anyakönyvi kivonatának másolatát, ha az anya a támogatás felvételét megelőzően 

meghalt; 

− a gyermek örökbefogadásához való hozzájárulás visszavonásáról szóló nyilatkozat másolata; 

− a családból kikerülést eredményező gyermekvédelmi gondoskodás megszüntetéséről szóló 

határozat másolata. 

 

Nyomtatványok elérhet ősége: 

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

 

Eljárási költségek: 

Az eljárás illeték- és költségmentes. 

 

Hol intézzem el? 

 

A kérelmet postai úton az igénylő lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes megyei 

kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Családtámogatási Osztályának 

kell megküldeni, vagy személyesen bármely kormányablaknál be lehet nyújtani. 

Elektronikus úton saját kérelem csak ügyfélkapun keresztül nyújtható be. 

 

Ügyintézési id ő: 

Elektronikus úton benyújtott kérelem esetén automatikus döntéshozatal 24 óra. 

Sommás eljárásban 8 nap. 

Teljes eljárásban 60 nap. 

 

Kapcsolódó jogszabályok: 

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény, és annak végrehajtásáról szóló 223/1998. 

(XII.30.) Kormányrendelet.  
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról. 

 
 

Az ügyfélszolgálat elérhet ősége:  

A családtámogatási ügyfélfogadási feladatot az alábbi járási hivatalok kormányablakai látják el: 

 

Nyíregyházi Járási Hivatal Kormányablak 

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 

Hétfő:    07:00 -17:00  

Kedd:    08:00 -16:00  

Szerda-Csütörtök:   08:00 -18:00  

Péntek:    08:00 -16:00  
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Kisvárdai Járási Hivatal Kormányablak 

4600 Kisvárda, Szent László út 7-11. 

Hétfő:    07:00 -17:00 

Kedd-Szerda-Péntek:   08:00 -16:00  

Csütörtök:    08:00 -18:00  

Mátészalkai Járási Hivatal Kormányablak 

4700 Mátészalka, Kölcsey tér 2. 

Hétfő:    07:00 -17:00 

Kedd-Szerda-Péntek:   08:00 -16:00  

Csütörtök:   08:00 -18:00  

 
 

Központi telefonszám: 06-42-509-440, 06-20-881-9535, 06-30-344-0045,06-70-460-9005 

 

Levelezési cím:  4400 Nyíregyháza, Széchenyi út 3. 

   PF:90. 

E-mail:  csaladtamogatas@szabolcs.gov.hu 

 

 

 

Nyíregyháza, 2020. március 10. 
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Ügytípus megnevezése: Családi pótlék  

Ügytípus rövid leírása:  

 

A gyermek nevelésével, iskoláztatásával járó költségekhez az állam havi rendszerességgel járó 

nevelési ellátást vagy iskoláztatási támogatást (a továbbiakban együtt: családi pótlékot) nyújt. 

 

Jogosultak köre: 

 

A vérszerinti, vagy örökbe fogadó szülő, a szülővel együtt élő házastárs, az a személy, aki a saját 

háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás már folyamatban 

van,a szülővel együtt élő élettárs, ha az ellátással érintett gyermekkel életvitelszerűen együtt él, és a 

szülővel élettársként legalább egy éve szerepel az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában, vagy a 

szülővel fennálló élettársi kapcsolatát az ellátás megállapítására irányuló kérelmet legalább egy évvel 

megelőzően kiállított közokirattal igazolja, a nevelőszülő, a gyám,az a személy, akihez a Gyvt alapján a 

gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezték, a saját háztartásban nevelt gyermekre tekintettel, 

- a gyámhatóság által a szülői ház elhagyását engedélyező határozatban megjelölt személy 

- a gyermekotthon vezetője a gyermekotthonban nevelt gyermekre tekintettel, a szociális intézmény 

vezetője a szociális intézményben elhelyezett gyermekre tekintettel, a javítóintézet igazgatója, a 

büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka az intézményükben elhelyezett gyermekek tekintettel. 

Saját jogán jogosult a tizennyolcadik életévét betöltött tartósan beteg, súlyosan fogyatékos személy ; a 

köznevelési intézményben a tankötelezettsége megszűnését követően tanulmányokat folytató személy, 

akinek mindkét szülője elhunyt, akinek a vele egy háztartásban élő hajadon, nőtlen, elvált vagy 

házastársától külön élő szülője elhunyt, aki kikerült az átmeneti nevelésbe vétel alól, akinek gyámsága 

nagykorúvá válása miatt szűnt meg, aki nem él egy háztartásban a szülővel, aki részére nagykorúságát 

megelőzően is folyósították az ellátást. 

 

Szükséges iratok: 

 

A családi pótlékot a „Kérelem családi pótlék megállapításra” formanyomtatványon vagy elektronikus 

űrlapon kell előterjeszteni. 
 

Csatolandó iratok: 

− igénylő személyazonosító igazolványának másolata; 
− igazolás tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos gyermekről; 

− a szülővel együtt élő házastárs házassági anyakönyvi kivonatának másolat; 

− bejegyzett élettársi kapcsolatot igazoló okirat másolata 

− a gyermeknek a nevelőszülőnél történő elhelyezéséről rendelkező határozat másolata; 

− véglegessé vált gyámrendelő határozat másolata; 
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− a gyermek örökbefogadását engedélyező véglegessé vált határozat másolata; 

− az ideiglenes hatályú elhelyezést elrendelő határozat másolata. 

 

Nyomtatványok elérhet ősége:  

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

 

Eljárási költségek: 

Az eljárás illeték- és költségmentes. 

 

Hol intézzem el? 

A kérelmet postai úton az igénylő lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes megyei 

kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Családtámogatási Osztályának 

kell megküldeni, vagy személyesen bármely kormányablaknál be lehet nyújtani. 

Elektronikus úton saját kérelem csak ügyfélkapun keresztül nyújtható be. 

 

Ügyintézési id ő: 

Sommás eljárásban 8 nap 

Teljes eljárásban 60 nap. 

 

Kapcsolódó jogszabályok: 

 

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény, és a végrehajtásáról szóló 223/1998. 

(XII.30.) Kormányrendelet  

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról  

5/2003. (II.19.) ESzCsM rendelet a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és 

fogyatékosságokról. 

 

Az ügyfélszolgálat elérhet ősége:  

A családtámogatási ügyfélfogadási feladatot az alábbi járási hivatalok kormányablakai látják el: 

 

Nyíregyházi Járási Hivatal Kormányablak 

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 

Hétfő:    07:00 -17:00  

Kedd:    08:00 -16:00  

Szerda-Csütörtök:   08:00 -18:00  

Péntek:    08:00 -16:00  
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Kisvárdai Járási Hivatal Kormányablak 

4600 Kisvárda, Szent László út 7-11. 

Hétfő:    07:00 -17:00 

Kedd-Szerda-Péntek:   08:00 -16:00  

Csütörtök:    08:00 -18:00  

Mátészalkai Járási Hivatal Kormányablak 

4700 Mátészalka, Kölcsey tér 2. 

Hétfő:    07:00 -17:00 

Kedd-Szerda-Péntek:   08:00 -16:00  

Csütörtök:   08:00 -18:00  

 
 

Központi telefonszám: 06-42-509-440, 06-20-881-9535, 06-30-344-0045,06-70-460-9005 

 

Levelezési cím:  4400 Nyíregyháza, Széchenyi út 3. 

   PF:90. 

E-mail:  csaladtamogatas@szabolcs.gov.hu 

 

 

 

Nyíregyháza, 2020. március 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CSALÁDTÁMOGATÁSI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI FŐOSZTÁLY 
4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 4.  Telefon: 42/551-500  e-fax: 42/551-502 

E-mail: cst.tarsadalombiztositas@szabolcs.gov.hu  Honlap: www.kormanyhivatal.hu 

90 
 

 

Ügytípus megnevezése: Gyermekgondozást segít ő ellátás   

 

Ügytípus rövid leírása:  

 

A gyermeket nevelő szülő, a nagyszülő, illetve gyám a gyermek gondozására tekintettel –havi 

rendszerességgel járó-gyermekgondozási segítő ellátásra jogosult a gyermek 3. életévének betöltéséig, 

ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig, tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos 

gyermekek után 10. életévük betöltéséig. 

 

Jogosultak köre:  

 

A szülő (ideértve a kiskorú szülőt), az örökbe fogadó szülő, a szülővel együtt élő házastárs, az a 

személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás 

már folyamatban van,  a gyám – ide nem értve a gyermekvédelmi gyámot, és a kizárólag egyes gyámi 

feladatok ellátására kirendelt nevelőszülőt- , a bejegyzett élettárs; gyermek szülőjének vérszerinti 

szülője (nagyszülő); a gyermek szülőjének örökbefogadó szülője (nagyszülő), továbbá annak együtt élő 

házastársa (nagyszülő). 

 

Szükséges iratok: 

 

A gyermekgondozást segítő ellátásra vonatkozó kérelem benyújtása a "Kérelem gyermekgondozást 

segítő ellátás megállapítására " nyomtatványon vagy elektronikus űrlapon kell előterjeszteni.  
 

Csatolandó iratok: 

− igénylő személyazonosító igazolványának másolata; 

− igazolás tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos gyermekről; 

− a szülővel együtt élő házastárs házassági anyakönyvi kivonatának másolat; 

− bejegyzett élettársi kapcsolatot igazoló okirat másolata 

− gyámrendelő határozat másolata; 

− a gyermek örökbefogadását engedélyező véglegessé vált határozat másolata; 

− igénylő adóazonosító jelét tartalmazó hatósági igazolvány másolata. 

 

 

Nyomtatványok elérhet ősége: 

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

 

Eljárási költségek: 

Az eljárás illeték- és költségmentes. 
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Hol intézzem el? 

A kérelmet postai úton az igénylő lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes megyei 

kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Családtámogatási Osztályának 

kell megküldeni, vagy személyesen bármely kormányablaknál be lehet nyújtani. 

Elektronikus úton saját kérelem csak ügyfélkapun keresztül nyújtható be. 

 

Ügyintézési id ő: Sommás eljárásban 8 nap 

                           Teljes eljárásban 60 nap 

 

Kapcsolódó jogszabályok: 

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény, és annak végrehajtásáról szóló 223/1998. 

(XII.30.) Kormányrendelet.  

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról. 

5/2003. (II.19.) ESzCsM rendelet a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és 

fogyatékosságokról. 
 

Az ügyfélszolgálat elérhet ősége:  

A családtámogatási ügyfélfogadási feladatot az alábbi járási hivatalok kormányablakai látják el: 

Nyíregyházi Járási Hivatal Kormányablak 

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 

Hétfő:    07:00 -17:00  

Kedd:    08:00 -16:00  

Szerda-Csütörtök:   08:00 -18:00  

Péntek:    08:00 -16:00  

Kisvárdai Járási Hivatal Kormányablak 

4600 Kisvárda, Szent László út 7-11. 

Hétfő:    07:00 -17:00 

Kedd-Szerda-Péntek:   08:00 -16:00  

Csütörtök:    08:00 -18:00  

Mátészalkai Járási Hivatal Kormányablak 

4700 Mátészalka, Kölcsey tér 2. 

Hétfő:    07:00 -17:00 

Kedd-Szerda-Péntek:   08:00 -16:00  

Csütörtök:   08:00 -18:00  
 

Központi telefonszám: 06-42-509-440, 06-20-881-9535, 06-30-344-0045,06-70-460-9005 

Levelezési cím:  4400 Nyíregyháza, Széchenyi út 3. PF:90. 

E-mail:  csaladtamogatas@szabolcs.gov.hu 

Nyíregyháza, 2020. március 10. 
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Ügytípus megnevezése: Gyermeknevelési támogatás  

 

Ügytípus rövid leírása:  

Gyermeknevelési támogatásra az a szülő, gyám jogosult, aki saját háztartásában három vagy több 

kiskorút nevel. A támogatás a legfiatalabb gyermek 3. életévének betöltésétől a 8. életévének 

betöltéséig jár.  

 

Jogosultak köre: 

 A vérszerinti vagy örökbefogadó szülő; a gyám - ide nem értve a gyermekvédelmi gyámot, és a 

kizárólag egyes gyámi feladatok ellátására kirendelt nevelőszülőt-a szülővel együtt élő 

házastárs/bejegyzett élettárs. 

 

Szükséges iratok: 

 

A gyermeknevelési támogatás ellátásra vonatkozó kérelem benyújtása a "Kérelem gyermeknevelési 

támogatás megállapítására " nyomtatványon vagy elektronikus űrlapon kell előterjeszteni.  
 

Csatolandó iratok: 

− igénylő személyazonosító igazolványának másolata; 

− igazolás tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos gyermekről nyomtatvány másolata 

− a szülővel együtt élő házastárs házassági anyakönyvi kivonatának másolat; 

− bejegyzett élettársi kapcsolatot igazoló okirat másolata 

− véglegessé vált gyámrendelő határozat másolata; 

− a gyermek örökbefogadását engedélyező véglegessé vált határozat másolata; 

− igénylő adóazonosító jelét tartalmazó hatósági igazolvány másolata. 

 

 

Nyomtatványok elérhet ősége:  

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

 

Eljárási költségek: 

Az eljárás illeték- és költségmentes. 

 

Hol intézzem el? 

A kérelmet postai úton az igénylő lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes megyei 

kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Családtámogatási Osztályának 

kell megküldeni, vagy személyesen bármely kormányablaknál be lehet nyújtani. 

Elektronikus úton saját kérelem csak ügyfélkapun keresztül nyújtható be. 
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Ügyintézési id ő: 

Sommás eljárásban 8 nap 

Teljes eljárásban 60 nap 

 

 

Kapcsolódó jogszabályok: 

 

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény, és a végrehajtásáról szóló 223/1998. 

(XII.30.) Kormányrendelet  

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról  

 

Az ügyfélszolgálat elérhet ősége:  

A családtámogatási ügyfélfogadási feladatot az alábbi járási hivatalok kormányablakai látják el: 

Nyíregyházi Járási Hivatal Kormányablak 

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 

Hétfő:    07:00 -17:00  

Kedd:    08:00 -16:00  

Szerda-Csütörtök:   08:00 -18:00  

Péntek:    08:00 -16:00  

Kisvárdai Járási Hivatal Kormányablak 

4600 Kisvárda, Szent László út 7-11. 

Hétfő:    07:00 -17:00 

Kedd-Szerda-Péntek:   08:00 -16:00  

Csütörtök:    08:00 -18:00  

Mátészalkai Járási Hivatal Kormányablak 

4700 Mátészalka, Kölcsey tér 2. 

Hétfő:    07:00 -17:00 

Kedd-Szerda-Péntek:   08:00 -16:00  

Csütörtök:   08:00 -18:00  

 
Központi telefonszám: 06-42-509-440, 06-20-881-9535, 06-30-344-0045,06-70-460-9005 

Levelezési cím:  4400 Nyíregyháza, Széchenyi út 3. 

   PF:90. 

E-mail:  csaladtamogatas@szabolcs.gov.hu 

 

 

Nyíregyháza, 2020. március 10. 
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REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁSI ÉS SZAKÉRT ŐI OSZTÁLYHOZ KAPCSOLÓDÓ ÜGYTIPUSOK  

 

Ügytípus megnevezése : Megváltozott munkaképesség ű személyek ellátásának elbírálása  

 

Ügytípus rövid leírása:   

Megváltozott munkaképesség ű személyeknek a kies ő jövedelem pótlása érdekében biztosított 

pénzbeli ellátás. 

 

Jogosultak köre: 

Megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira jogosult az a kérelem benyújtásakor 15. életévét 

betöltött személy, akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 

60 százalékos vagy kisebb mértékű, és aki 

a) a kérelem benyújtását megelőző  

aa) 5 éven belül legalább 1095 napon át,  

ab) 10 éven belül legalább 2555 napon át vagy  

ac) 15 éven belül legalább 3650 napon át a Tbj. 5. §-a szerinti biztosított volt;  
b) keresőtevékenységet nem végez és 

c) rendszeres pénzellátásban nem részesül. 

 

Szükséges iratok: 

- Adatlap a megváltozott munkaképességű személyek ellátása iránt nyomtatvány 

- a háziorvosa által kitöltött „Orvosi Beutaló az orvosszakértői szervhez, illetve FOB-hoz a 

munkaképesség-változás vagy a keresőképesség felülvéleményezése céljából” megnevezésű 

nyomtatvány 

- a rendelkezésére álló egészségügyi dokumentumok  (kórházi zárójelentések, szakorvosi 

leletek, laboratóriumi, képalkotó és egyéb objektív leletek), háziorvosától, kezel őorvosától az 

egészségi állapotra vonatkozó adatok  

- „Nyilatkozat a szakértői minősítéshez” megnevezésű nyomtatványt teljes körűen kitöltve, 

aláírva 

- amennyiben foglalkoztatott, a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás orvosának 

tájékoztatóját az érintett személy munkaköri feladatairól, a munkavégzés körülményeiről, 

kockázati viszonyairól, valamint arról, hogy egészségi állapota alapján jelenlegi munkakörében 

továbbfoglalkoztatható-e, 

- a kérelem benyújtását megelőző - rendelkezésre álló - 15 éven belüli munkáltatói igazolások, 

illetve a társadalombiztosítási nyilvántartásban nem szereplő jogviszonyok bizonyításához 

felhasználni kívánt iratok (TB igazolvány, jövedelemigazolás, munkáltatói igazolás a 

munkaviszony megszűnéséről, igazolás a levont járulékokról stb.), 

- keresőtevékenység megszűnéséről szóló, ill. a keresőtevékenységből származó jövedelmekre 

vonatkozó munkáltatói igazolások, 
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- rendszeres pénzellátás megállapításáról vagy megszüntetéséről szóló határozat, 

- mezőgazdasági őstermelő esetén őstermelői igazolvány és az érvényesített betétlap, 

- társas vállalkozás tagja esetén társasági szerződés, valamint amennyiben munkaviszonyban áll 

a társas vállalkozással, munkaszerződés vagy azok hitelesített másolata, 

- amennyiben a komplex minősítése során szükségessé váló személyes megjelenését mozgás- 

vagy járóképtelensége akadályozza, ennek igazolásáról szóló kezelőorvosi (háziorvosi) 

igazolás, 

- a közlekedőképesség vizsgálatára is vonatkozó kérelem esetén a súlyos mozgáskorlátozott 

személy közlekedőképességének minősítését elősegítő, rendelkezésre álló orvosi 

dokumentáció és egyéb iratoka,  

- amennyiben 35. életévének betöltése előtt megváltozott munkaképességűvé vált, és 35. 

életévének betöltését megelőzően megkezdett iskolai tanulmányai alatt vagy e tanulmányai 

megszűnését követő 180 napon belül biztosítottá vált, és 30 napnál hosszabb megszakítás 

nélkül biztosított volt, az iskolai tanulmányok folytatását vagy megszűnésének időpontját 

igazoló okirat vagy annak másolata, 

- a cselekvőképességet részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság alatt álló kérelmező 

esetén a gondnok kirendelő gyámhivatali határozat, 

- meghatalmazott által előterjesztett adatlap (és mellékletei) esetén kérelemhez a szabályszerű 

meghatalmazás. 

 

Szabályszerű a meghatalmazás akkor, ha tartalmazza a meghatalmazó és a meghatalmazott 

természetes személyazonosító adatait (családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési 

helye, születési ideje és anyja születési családi és utóneve), lakcímét és aláírását, továbbá azt, hogy 

a meghatalmazottat a meghatalmazás mire jogosítja fel. Érvényesség feltétele továbbá, hogy azt a 

meghatalmazó (kérelmező) saját kezűleg írja és aláírja, vagy ha az írógéppel, számítógéppel készül 

akkor a meghatalmazó és meghatalmazott aláírásán kívül tartalmaznia kell további két tanú adatait 

és aláírását is, akik a meghatalmazás saját kezűleg történő aláírását igazolják. 

 

A rehabilitációs hatóság a kérelemben megadott személyes, illetve különleges adatokat az általános 

közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény és a megváltozott munkaképességű 

személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 

felhatalmazása alapján, a hivatkozott jogszabályokban, valamint az információs önrendelkezési 

jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt előírásoknak 

megfelelően tartja nyilván és kezeli. Az adatkezelés a komplex minősítés elvégzése, a megváltozott 

munkaképességű személyek ellátása megállapításának és ellenőrzésének céljából történik. Az 

egészségügyi adatok kezelésére és az adatok védelmére egyebekben az egészségügyi és a 

hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvény rendelkezései az 

irányadók. 
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Nyomtatványok elérhet ősége: 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály 

Ügyfélszolgálata: 4400 Nyíregyháza, Bessenyei tér 2. 

www.kormanyhivatal.hu 
 

Eljárási költségek:  
A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos a 2011. évi CXCI. törvényben 

meghatározott eljárás- ideértve a tartozás elengedésére, mérséklésére és a részletfizetés 

engedélyezésére irányuló eljárást is – költség és illetékmentes. 

 

Hol intézzem el? 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály 

Ügyfélszolgálata: 4400 Nyíregyháza, Bessenyei tér 2. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal bármelyik Kormányablaka. 

 

Ügyintézési id ő: 

Az ügyintézési határidő teljes eljárásban 60 nap. 
 

Kapcsolódó jogszabályok: 

- 2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes 

törvények módosításairól 

- 86/2019. (IV.23.) Kormányrendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 

(fővárosi kerületi) hivatalokról 

- 327/2011. (XII.29.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival 

kapcsolatos eljárási szabályokról 

 

Ügyintéz ő neve, elérhet ősége: 

Az eljárás megindításakor kiadott iratban megjelölt. 

 

Az ügyfélszolgálat elérhet ősége : 4400 Nyíregyháza, Bessenyei tér 2. 

Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 08.00-16.00 óra 

                                    Kedd - Csütörtö k: 08.00- 13.00 óra 

                                    Péntek: 08.00-1 1.00 óra 

 

Központi telefonszám : 06-42/795-600 

Fax:  06-42/795-641 

E-mail: rehabilitacio@szabolcs.gov.hu 

  

 



 

CSALÁDTÁMOGATÁSI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI FŐOSZTÁLY 
4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 4.  Telefon: 42/551-500  e-fax: 42/551-502 

E-mail: cst.tarsadalombiztositas@szabolcs.gov.hu  Honlap: www.kormanyhivatal.hu 

97 
 

         

 

TÁJÉKOZTATÓ 

Tájékoztató a megváltozott munkaképesség ű személyek ellátásainak összegér ől 2020. évben  

 
A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény alapján: 2020. január 1-jét ől 
az alapösszeg: 104405 Ft 

Új igényl ők rokkantsági ellátásának mértéke, minimum és maxim um 
összege: 

 Az ellátás 
mértéke 

Az ellátás minimum 
összege (Ft/fő/hó) 

Az ellátás maximum 
összege (Ft/fő/hó) 

51-60 % közötti egészségi állapot. 
(B2 kategória) 

Foglalkoztathatósága 
rehabilitációval helyreállítható, 
azonban a külön jogszabályban 
meghatározott egyéb körülményei 

miatt nem foglalkoztatható, 
foglalkozási rehabilitációja nem 

javasolt 

 
 

Havi  
átlagjövedelem 

40%-a 

 
 

 
31.325 Ft 

(az alapösszeg 30%-a) 

 
 

 
46.985 Ft 

(az alapösszeg 45%- a) 

31-50 % közötti egészségi állapot. 
(C2 kategória) 

Tartós rehabilitációt igényel, azonban 
a külön jogszabályban meghatározott 

egyéb körülményei miatt nem 
foglalkoztatható, 

foglalkozási rehabilitációja nem 
javasolt 

 
 

Havi  
átlagjövedelem 

60%-a 

 
 

46.985 Ft 
(az alapösszeg 45%-a) 

 
 

156.610 Ft 
(az alapösszeg 150%-a) 

1-30 % közötti egészségi állapot. 
(D kategória) 

Kizárólag folyamatos 
támogatással foglalkoztatható 

Havi  
átlagjövedelem 

65%-a 

 
52.205 Ft 

(az alapösszeg 50%-a) 

 
156.610 Ft 

(az alapösszeg 150%-a) 

1-30 % közötti egészségi állapot. (E 
kategória) 

Önellátási képesség teljes vagy 
részleges elvesztése esetén 

Havi  
átlagjövedelem 

70%-a 

 
57.425 Ft 

(az alapösszeg 55%-a) 

 
156.610 Ft 

(az alapösszeg 150%-a) 
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Új igényl ők rehabilitációs ellátásának mértéke, minimum és ma ximum összege 
  

Az ellátás mértéke 
Az ellátás 

minimumösszege (Ft/fő/hó) 
Az ellátás maximum 
összege (Ft/fő/hó) 

51-60 % közötti egészségi állapot. 
(B1 kategória) 

Foglalkoztathatósága 
rehabilitációval helyreállítható 

Havi  
átlagjövedelem 

35%-a 

 
31.325 Ft 

(az alapösszeg 30%-a), 

 
41.765 Ft 

(az alapösszeg 40%- a). 

31-50 % közötti egészségi állapot. 
(C1 kategória) 

Tartós foglalkozási rehabilitációt 
igényel 

Havi  
átlagjövedelem 

45%-a 

 
41.765 Ft 

(az alapösszeg 40%-a), 

 
52.205 Ft 

(az alapösszeg 50%- a). 

 

 

 

Nyíregyháza, 2020. március 10. 
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Ügytípus megnevezése: Kivételes rokkantsági ellátás . 

 

Ügytípus rövid leírása:   

 

Azon megváltozott munkaképességű személyeknek állapítható meg – a központi költségvetésről szóló 

törvényben meghatározott keretek között-,   akik nem rendelkeznek a jogszabályban meghatározott 

biztosítási idővel. 

 

Különös méltánylást érdeml ő körülmények fennállása esetén adható: 

- akinek a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján az egészségi állapota 50 

százalékos vagy kisebb mérték ű, 

- akinek a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján a rehabilitációja nem javasolt, vagy 

rehabilitálható, de a kivételes rokkantsági ellátás iránti kérelem benyújtásának időpontjában az 

öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralevő időtartam az 5 évet nem haladja meg, 

- akinek a megváltozott munkaképességű személyek ellátása iránti kérelmét a jogszabályban 

meghatározott biztosítási id ő hiánya miatt elutasító döntés véglegessé vált és e  

döntésben foglaltak szerint rendelkezik a szükséges  biztosítási id ő legalább felével , azaz 

a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai iránt benyújtott kérelem benyújtását 

megelőző 5 éven belül legalább 548 nap, 10 éven belül legalább 1278 nap, 15 éven belül 

legalább 1825 nap biztosítási id ővel,  

- aki keresőtevékenységet nem végez és 

- aki rendszeres pénzellátásban nem részesül. 

 

Szükséges iratok: 

- Adatlap a kivételes rokkantsági ellátás iránt elnevezésű nyomtatvány  

- minden olyan irat, dokumentum, ami a különös méltánylást indokolja, 

- az adatlapon feltüntetett jövedelmekről, kiadásokról szóló igazolások,  

- keresőtevékenység megszűnéséről szóló, ill. a keresőtevékenységből származó jövedelmekre 

vonatkozó munkáltatói igazolások, 

- az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelése esetén az azt igazoló dokumentum. 

- rendszeres pénzbeli ellátás megállapításáról vagy megszüntetéséről szóló határozat, 

- mezőgazdasági őstermelő esetén őstermelői igazolvány és az érvényesített betétlap, 

- társas vállalkozás tagja esetén társasági szerződést, valamint amennyiben munkaviszonyban 

áll a társas vállalkozással, munkaszerződése, vagy azok hitelesített másolata, 

- a cselekvőképességet részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság alatt álló kérelmező 

esetén a gondnok kirendelő gyámhivatali határozata. 

- Meghatalmazott által előterjesztett kérelemhez a szabályszer ű meghatalmazást . 
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Szabályszerű a meghatalmazás akkor, ha tartalmazza a meghatalmazó és a meghatalmazott 

természetes személyazonosító adatait (családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési 

helye, születési ideje és anyja születési családi és utóneve), lakcímét és aláírását, továbbá azt, hogy 

a meghatalmazottat a meghatalmazás mire jogosítja fel. Érvényesség feltétele továbbá, hogy azt a 

meghatalmazó (kérelmező) saját kezűleg írja és aláírja, vagy ha az írógéppel, számítógéppel készül 

akkor a meghatalmazó és meghatalmazott aláírásán kívül tartalmaznia kell további két tanú adatait és 

aláírását is, akik a meghatalmazás saját kezűleg történő aláírását igazolják. 

 

Nyomtatványok elérhet ősége: 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály 

Ügyfélszolgálata: 4400 Nyíregyháza, Bessenyei tér 2. 

www.kormanyhivatal.hu 
 

Eljárási költségek: 

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos a 2011. évi CXCI. törvényben 

meghatározott eljárás- ideértve a tartozás elengedésére, mérséklésére és a részletfizetés 

engedélyezésére irányuló eljárást is – költség és illetékmentes. 

 

Hol intézzem el? 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály 

Ügyfélszolgálata: 4400 Nyíregyháza, Bessenyei tér 2. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal bármelyik Kormányablaka. 

 

Ügyintézési id ő: 

Az ügyintézési határidő teljes eljárásban 60 nap. 

 

Kapcsolódó jogszabályok: 

- 2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes 

törvények módosításairól 

- 86/2019. (IV.23.) Kormányrendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 

(fővárosi kerületi) hivatalokról 

- 327/2011. (XII.29.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival 

kapcsolatos eljárási szabályokról 

 

Ügyintéz ő neve, elérhet ősége: 

Az eljárás megindításakor kiadott iratban megjelölt. 
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Az ügyfélszolgálat elérhet ősége : 4400 Nyíregyháza, Bessenyei tér 2. 

Ügyfélfogadási id ő: Hétfő: 08.00-16.00 óra 

                                    Kedd - Csütörtök: 08.00- 13.00 óra 

                                    Péntek: 08.00-11.00 óra 

 

Központi telefonszám : 06-42/795-600 

Fax: 06-42/795-641 

E-mail : rehabilitacio@szabolcs.gov.hu 

  

 

 

TÁJÉKOZTATÓ  

a kivételes rokkantsági ellátás összegér ől 2020. évben  

 

 

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXCI. törvény alapján: 2020. január 1-jétől az alapösszeg: 104 405 Ft. 

 

              A méltányossági jogkörben engedélyezhető kivételes rokkantsági ellátás összege: 

 

 
 

Minősítési kategória 
A kivételes rokkantsági ellátás 

mértéke 

 
2020. évben a kivételes rokkantsági 

ellátás összege 
C1 (öregségi nyugdíjkorhatárt 5 

évben belül betöltő) 
az alapösszeg 45%-ának a 65%-a 

30.540 Ft 

C2 
az alapösszeg 45%-ának a 65%-a 

30.540 Ft 

D 
az alapösszeg 50%-ának a 65%-a 

33.935 Ft 

E 
az alapösszeg 55%-ának a 65%-a 

37.330 Ft 

 

 

 

Nyíregyháza, 2020. március 10. 
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Ügytipus megnevezése: Hatósági bizonyítvány kiadása  

 

Ügytípus rövid leírása: 

A hatósági bizonyítvány valamely tény, állapot, vagy egyéb adat igazolására szolgáló okirat, melyet 

adott hatóság jogszabályban meghatározott esetekben az ügyfél kérelmére állít ki. Azon személyek 

részére lehetőség, akik nem kívánják igénybe venni a megváltozott munkaképességű személyek 

ellátását, de szükségük van a megváltozott munkaképességük igazolására.  

 

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXCI. törvény 26/A.§-a rendelkezik arról, hogy a 15. életévét betöltött személy kérelmére a 

rehabilitációs hatóság komplex minősítést végez és annak eredményéről hatósági bizonyítványt állít 

ki. 

 

Az ügyfél a hatósági bizonyítvány kiállítását a „Kérelem a komplex minősítés eredményéről szóló 

hatósági bizonyítvány kiadásához” elnevezésű nyomtatványon igényelheti a lakóhelye (bejelentett 

lakóhelye vagy bejelentett tartózkodási helye) szerint illetékes, rehabilitációs hatóságnál. 

 

Jogosultak köre: 

Mindazon személy, aki megváltozott munkaképességűnek érzi magát. 

 

Szükséges iratok: 

- Kérelem a komplex minősítés eredményéről szóló hatósági bizonyítvány kiadásához 

elnevezésű nyomtatvány 

- a háziorvosa által kitöltött „Orvosi Beutaló az orvosszakértői szervhez, illetve FOB-hoz a 

munkaképesség-változás vagy a keresőképesség felülvéleményezése céljából” megnevezésű 

nyomtatvány 

- a rendelkezésére álló egészségügyi dokumentumok  (kórházi zárójelentések, szakorvosi 

leletek, laboratóriumi, képalkotó és egyéb objektív leletek), háziorvosától, kezel őorvosától az 

egészségi állapotra vonatkozó adatok  

- „Nyilatkozat a szakértői minősítéshez” megnevezésű nyomtatványt teljes körűen kitöltve, 

aláírva 

- amennyiben a komplex minősítése során szükségessé váló személyes megjelenését mozgás- 

vagy járóképtelensége akadályozza, ennek igazolásáról szóló kezelőorvosi (háziorvosi) 

igazolás, 

- a cselekvőképességet részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság alatt álló kérelmező 

esetén a gondnok kirendelő gyámhivatali határozat, 

- meghatalmazott által előterjesztett adatlap (és mellékletei) esetén kérelemhez a szabályszerű 

meghatalmazás. 
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Szabályszerű a meghatalmazás akkor, ha tartalmazza a meghatalmazó és a meghatalmazott 

természetes személyazonosító adatait (családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési 

helye, születési ideje és anyja születési családi és utóneve), lakcímét és aláírását, továbbá azt, hogy 

a meghatalmazottat a meghatalmazás mire jogosítja fel. Érvényesség feltétele továbbá, hogy azt a 

meghatalmazó (kérelmező) saját kezűleg írja és aláírja, vagy ha az írógéppel, számítógéppel készül 

akkor a meghatalmazó és meghatalmazott aláírásán kívül tartalmaznia kell további két tanú adatait 

és aláírását is, akik a meghatalmazás saját kezűleg történő aláírását igazolják. 

 

A rehabilitációs hatóság a kérelemben megadott személyes, illetve különleges adatokat az általános 

közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény és a megváltozott munkaképességű 

személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 

felhatalmazása alapján, a hivatkozott jogszabályokban, valamint az információs önrendelkezési 

jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt előírásoknak 

megfelelően tartja nyilván és kezeli. Az adatkezelés a komplex minősítés elvégzése, a megváltozott 

munkaképességű személyek ellátása megállapításának és ellenőrzésének céljából történik. Az 

egészségügyi adatok kezelésére és az adatok védelmére egyebekben az egészségügyi és a 

hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvény rendelkezései az 

irányadók. 

 

Nyomtatványok elérhet ősége: 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály 

Ügyfélszolgálata: 4400 Nyíregyháza, Bessenyei tér 2. www.kormanyhivatal.hu 
 

Eljárási költségek: 

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos a 2011. évi CXCI. törvényben 

meghatározott eljárás- ideértve a tartozás elengedésére, mérséklésére és a részletfizetés 

engedélyezésére irányuló eljárást is – költség és illetékmentes. 

 

Hol intézzem el? 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály 

Ügyfélszolgálata: 4400 Nyíregyháza, Bessenyei tér 2. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal bármelyik Kormányablaka. 

 

Ügyintézési id ő: 

Az ügyintézési határidő teljes eljárásban 60 nap. 
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Kapcsolódó jogszabályok: 

- 2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes 

törvények módosításairól 

- 86/2019. (IV.23.) Kormányrendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 

(fővárosi kerületi) hivatalokról 

- 327/2011. (XII.29.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival 

kapcsolatos eljárási szabályokról 

 

Ügyintéz ő neve, elérhet ősége: 

Az eljárás megindításakor kiadott iratban megjelölt. 

 

Az ügyfélszolgálat elérhet ősége: 4400 Nyíregyháza, Bessenyei tér 2. 

Ügyfélfogadási id ő: Hétfő: 08.00-16.00 óra 

                                    Kedd - Csütörtök: 08.00- 13.00 óra 

                                    Péntek: 08.00-11.00 óra 

 

Központi telefonszám: 06-42/795-600 

Fax: 06-42/795-641 

E-mail: rehabilitacio@szabolcs.gov.hu 

 

 

Nyíregyháza, 2020. március 10. 
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Ügytipus megnevezése: Megtérítési igények érvényesí tése, jogalap nélkül felvett ellátások 

visszakövetelése 

 

Ügytípus rövid leírása:  

A jogalap nélkül felvett megváltozott munkaképességű személyek ellátásai visszafizetésének, 

megtérítésének, az ellátás foglalkoztató általi megtérítésének és az ellátás foglalkoztatón kívüli, ún. 

harmadik személy vagy biztosító által történő megtérítésének érvényesítése. 

Hivatalból indult eljárás.  
 

A foglalkoztató köteles megtéríteni az üzemi baleset vagy foglalkozási megbetegedések miatt 

felmerült ellátást, ha a baleset vagy megbetegedés annak a következménye, hogy ő vagy 

megbízottja a reá nézve kötelező munkavédelmi szabályokban foglalt kötelezettségének nem tett 

eleget, illetőleg ha ő vagy alkalmazottja (tagja) a balesetet szándékosan idézte elő. 

Aki az ellátásra jogosult egészségkárosodásáért felelős, köteles az emiatt nyújtott ellátást 

megtéríteni. A megtérítési kötelezettség olyan mértékben áll fenn, amilyen mértékben a felelősség 

megállapítható. 

 

A jogalap nélkül felvett ellátás  visszafizetésére köteles,  

- akit erre a felvételtől számított kilencven napon belül köteleztek,  

- akinek az ellátás felvétele felróható,  

-   ha az előzőek alapján a jogalap nélkül felvett ellátás nem követelhető vissza, az a foglalkoztató és 

    egyéb szerv köteles megtéríteni a jogalap nélkül felvett ellátást, amely mulasztásának, vagy 

    valóságtól eltérő adatszolgáltatásának következményeként került sor az ellátás felvételére, 

- aki az elhunyt ellátását jogosulatlanul felvette. 

 

Kötelezettek köre: 

Azok a magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiség nélküli társaságok, egyéb szervek, 

akiknek (amelyeknek) az ellátás felvétele felróható. 

 

Eljárási költségek: 

A megtérítési eljárások hivatalból indulnak, lefolytatásáért a rehabilitációs hatóság költséget nem 

számít fel. 

 

Kapcsolódó jogszabályok: 

- A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény. 

- 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról. 

- 2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes 

törvények módosításairól 
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- 86/2019. (IV.23.) Kormányrendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 

(fővárosi kerületi) hivatalokról. 

 

Az ügyfélszolgálat elérhet ősége : 4400 Nyíregyháza, Bessenyei tér 2. 

Ügyfélfogadási id ő: Hétfő: 08-16 óráig 

                                    Kedd - Csütörtök: 08- 13 óráig 

                                    Péntek: 08-11 óráig 

Központi telefonszám: 06-42/795-600 

Fax: 06-42/795-641 

E-mail: rehabilitacio@szabolcs.gov.hu   

 

 

Nyíregyháza, 2020. március 10. 
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Ügytipus megnevezése: Méltányossági, fizetési kedve zmény iránti kérelem elbírálása 

 

Ügytípus rövid leírása:  

A rehabilitációs hatóság a magánszemély kérelme alapján az ellátás visszafizetése címén fennálló 

követelést méltányosságból mérsékelheti, elengedheti, vagy részletfizetést engedélyezhet, ha azok 

(egyösszegű) megfizetése a fizetésre kötelezett magánszemély és a vele együtt élő közeli 

hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyeztetné. 

 

Jogosultak köre: 

Olyan magánszemély, akit a Rehabilitációs hatóság ellátás visszafizetésére kötelezett.  

 

Szükséges iratok:  

ADATLAP magánszemély részére a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

törvény 72. §-a szerinti méltányossági kérelem elbírálásához. 

 

Eljárási költségek: 

Az eljárás lefolytatása költség és illetékmentes.  

 

Nyomtatványok elérhet ősége: 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály 

Ügyfélszolgálata: 4400 Nyíregyháza, Bessenyei tér 2. 

www.kormanyhivatal.hu 
 

Eljárási költségek: 

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos a 2011. évi CXCI. törvényben 

meghatározott eljárás- ideértve a tartozás elengedésére, mérséklésére és a részletfizetés 

engedélyezésére irányuló eljárást is – költség és illetékmentes. 

 

Hol intézzem el? 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály 

Ügyfélszolgálata: 4400 Nyíregyháza, Bessenyei tér 2. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal bármelyik Kormányablaka. 

 

Ügyintézési id ő: 

Az ügyintézési határidő teljes eljárásban 60 nap. 
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Kapcsolódó jogszabályok: 

- 2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes 

törvények módosításairól 

- A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 

- 86/2019. (IV.23.) Kormányrendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 

(fővárosi kerületi) hivatalokról 

- 327/2011. (XII.29.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival 

kapcsolatos eljárási szabályokról 

 

 

Ügyintéz ő neve, elérhet ősége: 

Az eljárás megindításakor kiadott iratban megjelölt. 

 

Az ügyfélszolgálat elérhet ősége: 4400 Nyíregyháza, Bessenyei tér 2. 

Ügyfélfogadási id ő: Hétfő: 08.00-16.00 óra 

                                    Kedd - Csütörtök: 08.00- 13.00 óra 

                                    Péntek: 08.00-11.00 óra 

 

Központi telefonszám: 06-42/795-600 

Fax: 06-42/795-641 

E-mail: rehabilitacio@szabolcs.gov.hu 

  

 

Nyíregyháza, 2020. március 10. 
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Ügytipus megnevezése: Megváltozott munkaképesség ű személyek ellátása folyósításához 

kapcsolódó bejelentési kötelezettség teljesítése 

 

Ügytípus rövid leírása: 

A rehabilitációs/rokkantsági ellátásban részesülő személy a folyósítást befolyásoló tényekben beállt 

változás a jogszabály értelmében, az abban meghatározott határidőben köteles bejelenteni. 

 

1. A rokkantsági ellátásban részesül ő tíz napon belül értesíti a rehabilitációs hatóságot, ha a 

jogosultsági feltételeket megalapozó körülményeiben változás következett be, vagy 

keresőtevékenységet folytat és jövedelme három egymást követő hónapon keresztül meghaladja a 

minimálbér 150 százalékát, egyúttal igazolja jövedelmeit. 

2. A rehabilitációs ellátásban részesül ő személy tíz napon belül értesíti a rehabilitációs hatóságot, 

ha az egészségi állapotában tartós javulás, vagy rosszabbodás következett be, ha kereső 

tevékenységet folytat, vagy keresőtevékenysége megszűnt, vagy keresőtevékenységet folytat és 

jövedelme három egymást követő hónapon keresztül meghaladja a minimálbér 150 százalékát. A 

rehabilitációs ellátásban részesülő személy köteles együttműködni a rehabilitációs hatósággal, ha 

ennek akadálya merül fel igazolási kérelem terjeszthető elő. 

3. A rehabilitációs ellátásban részesül ő személy tíz napon belül értesíti a rehabilitációs hatóságot, 

60 napi egybefüggő keresőképtelenségről, vagy ha rendszeres pénzellátásban részesül. 

 

Rehabilitációs együttm űködéssel kapcsolatos ügyintézési helyek: 

- 4600 Kisvárda, Szent György tér 8. 

- 4700 Mátészalka, Jármi u. 2. 

- 4400 Nyíregyháza, Bessenyei tér 2. 

 

Kötelezettek köre: 

A rokkantsági, illetve rehabilitációs ellátásban részesülő személyek.  

 

Szükséges iratok: 

- Az egészségi állapotban bekövetkezett változás igazolására háziorvosi/szakorvosi igazolás . 

- Amennyiben táppénzben, illetve baleseti táppénzben részesült háziorvosi/kezel őorvosi 

igazolás . 

- Lakóhely, tartózkodási hely változása esetén a személyazonosító igazolvány és lakcímet 

igazoló hatósági igazolvány bemutatása. 

- A jövedelemnek az igazolásra az adott hónapokra vonatkozó kifizetett munkabérr ől szóló 

elszámolás másolata.  
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Nyomtatványok: 

- Állapotváltozás bejelentése 

- Nyilatkozat keresőképtelenségről 

- Nyilatkozat keresőtevékenység megszűnéséről 

- Nyilatkozat keresőtevékenységről, jövedelemkorlát 

- Nyilatkozat lakcím változásáról 

- Nyilatkozat rendszeres pénzellátásról 

 

 

Eljárási költségek: 

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos a 2011. évi CXCI. törvényben 

meghatározott eljárás- ideértve a tartozás elengedésére, mérséklésére és a részletfizetés 

engedélyezésére irányuló eljárást is – költség és illetékmentes. 

 

Hol intézzem el? 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály 

Ügyfélszolgálata: 4400 Nyíregyháza, Bessenyei tér 2. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal bármelyik Kormányablaka. 

 

Kapcsolódó jogszabályok: 

- 2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes 

törvények módosításairól 

- 86/2019. (IV.23.) Kormányrendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 

(fővárosi kerületi) hivatalokról 

- 327/2011. (XII.29.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival 

kapcsolatos eljárási szabályokról 

 

Az ügyfélszolgálat elérhet ősége : 4400 Nyíregyháza, Bessenyei tér 2. 

Ügyfélfogadási id ő: Hétfő: 08.00-16.00 óra 

                                    Kedd - Csütörtök: 08.00- 13.00 óra 

                                    Péntek: 08.00-11.00 óra 

 

Központi telefonszám : 06-42/795-600 

Fax: 06-42/795-641 

E-mail: rehabilitacio@szabolcs.gov.hu 

  

 

Nyíregyháza, 2020. március 10. 
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EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI OSZTÁLYHOZ KAPCSOLÓDÓ ÜGYTIPUSO K 

 

 

Ügytípus megnevezés: Kifizet őhelyet nem m űködtet ő foglalkoztatóknál az egészségbiztosítási 

feladatok ellátásának ellen őrzése  

 

Ügytípus rövid leírása: 

A Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Egészségbiztosítási 

Osztály a kifizetőhelyet nem működtető foglalkoztatóknál vizsgálja a biztosítási kötelezettség létrejöttét, 

a biztosított személyek nyilvántartásba vételét és azok bejelentését. A pénzbeli ellátások 

vonatkozásában a pénzbeli egészségbiztosítási ellátások igényléséhez teljesített adatszolgáltatás 

valódiságát, az "Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról" 

elnevezésű nyomtatvány vezetését, az elektronikus úton benyújtott pénzbeli ellátás iránti kérelmek 

esetében az elektronizált dokumentumon és a papíralapú igazoláson lévő adatok valódiságát. 

 
Illetékesség:  

Az ellenőrzést a Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

Egészségbiztosítási Osztály ellenőri igazolvánnyal rendelkező szakellenőrei végzik. Működési terület a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye területén székhellyel rendelkező foglalkoztató. Amennyiben a 

foglalkoztató ügyintézési helye nem a székhelyén van, úgy a tényleges működés szerinti Megyei 

Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Egészségbiztosítási Osztálya jár 

el. 

 

Szükséges iratok:  

A biztosítási jogviszonyt megalapozó iratok (munkaszerződés, megbízási szerződés stb) jelenléti ív, 

fizetési jegyzékek, „Igazolvány”. Az elektronikus úton benyújtott igénybejelentéshez kiállított 

foglalkoztatói igazolás egy példánya. 

 

Nyomtatványok elérhet ősége:  

- 

 

Eljárási költségek: 

Nem releváns. 
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Ügyintézés helye 

Az ellenőrzések elvégzése a helyszínen, a foglalkoztató székhelyén, vagy az általa megjelölt helyen, 

indokolt esetben berendelés alapján a Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási Főosztály Egészségbiztosítási Osztály hivatalos helyiségében.  

 

Ügyintézési id ő: 

A hatósági ellenőrzéssel kapcsolatos döntésről az érdemi határozatot - a kérelemnek az eljárásra 

hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő megérkezésétől, illetve az eljárás 

hivatalból történő megindításának napjától számított - 60 napon belül kell meghozni.  

 

Kapcsolódó jogszabályok: 

1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e 

szolgáltatások fedezetéről 

195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, 

valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX törvény végrehajtásáról 

1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

törvény végrehajtásáról 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól, 

451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól, 

137/2016. (VI.13.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtására felhasználható 

elektronikus aláíráshoz és bélyegzőhöz kapcsolódó követelményekről. 

 

 

Ügyintéz ő neve, elérhet ősége:  

Marsainé Andrikó Éva ellenőrzési ügyintéző 

Tel: 06-42-795-867, E-mail: marsaine.eva@szabolcs.gov.hu 

Ügyfélfogadási idő: 

Hétfő: 8.00-16.00  

Kedd-Csütörtök: 8.00-13.00  

Péntek: 8.00-11.00 

 

 

Nyíregyháza, 2020. március 10. 
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Ügytípus megnevezése: Méltányosságból engedélyezhet ő pénzbeli ellátások (táppénz, 

gyermekápolási táppénz, csecsem őgondozási díj, gyermekgondozási díj) iránti kérelme k. 

 

Ügytípus rövid leírása:  

Méltányosságból pénzbeli ellátást az kaphat, akinek a biztosítási jogviszonya fennáll, és az ellátásra 

való jogosultsághoz szükséges biztosítási idővel nem rendelkezik; továbbá az egészségi, szociális 

állapota indokolja a méltányosság alkalmazását. 

 

Jogosultak köre: kizárólag biztosítottnak minősülő személy, aki egyéb rendszeres pénzellátásra nem 

jogosult, illetve pénzellátásban nem részesül. 

 

Szükséges iratok:   

Kérelem, melynek tartalmaznia kell a kérelmező azonosításához szükséges adatait (név, lakcím, TAJ 

szám), a méltányosságot alátámasztó indokokat, a kérelmező nyilatkozatát a szociális és anyagi 

helyzetére vonatkozóan, a közös háztartásban élők számát, és a havi nettó jövedelmük igazolását. 

Csatolandók az utolsó havi lakásfenntartással kapcsolatos számla másolatok, a közös háztartásban 

élők kereseti igazolása.  

A keresőképtelenségre vonatkozó házi- kezelőorvosi igazolás, illetve a keresőképessé válás (szülés) 

várható idejéről; a betegségére (terhességére) vonatkozó orvosi leletek, kórházi zárójelentések, 

terhesgondozási könyvének másolatai,  

Gyermek ápolása címén kérelmezett méltányossági táppénz esetén a gyermekorvosi igazolást a 

keresőképtelenség vonatkozásában, 

Biztosítási jogviszony igazolások kettő évre visszamenőleg – „Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és 

az egészségbiztosítási ellátásokról”- okmánnyal. 

 

Nyomtatványok elérhet ősége:   

Kézi vagy számítógépes kitöltéshez formanyomtatvány: 

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/nyomtatv%C3%A1nyok.html 

 

 

Eljárási költségek:  méltányossági ellátások iránti kérelmek érvényesítésével kapcsolatos eljárások 

illeték- és költségmentesek. 

 

Hol intézzem el?  

A méltányossági kérelmet a munkáltató székhelye szerint illetékes Megyei Kormányhivatal 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Egészségbiztosítási Osztály jogosult elbírálni.  

A biztosított a méltányossági kérelmet a foglalkoztatójához nyújthatja be.  

A méltányosságból igénybe vehető pénzbeli ellátásokkal kapcsolatos eljárás során az elektronikus 

kapcsolattartást a jogszabály (1997. évi LXXXIII. tv. 5/A§.) kizárja.  
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Ügyintézési id ő: A Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

Egészségbiztosítási Osztályhoz történő beérkezést követő naptól számított 8 nap, illetve 60 nap 

 

Kapcsolódó jogszabályok:  a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

Törvény 50. § és a végrehajtására kiadott 217/1997. (XII. 1.) Kormányrendelet 31/A, B, C, D, E. §-ai, 

illetve a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások 

fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. Törvény 5. §, 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

 

 

Ügyintéz ő neve, elérhet ősége:  

Kovács Anita ügyintéző 

Tel: 42-795-870, E-mail: sarosine.anita@szabolcs.gov.hu  

Ügyfélfogadási idő: 

Hétfő: 8.00-16.00  

Kedd-Csütörtök: 8.00-13.00  

Péntek: 8.00-11.00 

 

 

 

Nyíregyháza, 2020. március 10. 
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Ügytípus megnevezése: Társadalombiztosítási kifizet őhelyek egészségbiztosítási pénzbeli 

ellátások megállapításával, folyósításával és elszá molásával, valamint a nyilvántartási és 

adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével kapc solatos tevékenységének ellen őrzése. 

 

Ügytípus rövid leírása: 

A Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Egészségbiztosítási 

Osztály a kifizetőhelyet működtető foglalkoztatónál legalább ötévente szak- és pénzügyi hatósági 

ellenőrzéseket hajt végre, melynek kertében ellenőrzi az egészségbiztosítás pénzbeli ellátások, illetőleg 

baleseti táppénz elbírálását, nyilvántartását, elszámolását, és adatszolgáltatási kötelezettség 

teljesítését. Célja az ellátások elbírálásánál történt elvi és egyedi problémák feltárása, egyben a 

kifizetőhely helyes jogalkalmazásának elősegítése. A szak- és pénzügyi ellenőrzés típusai: átfogó, 

téma, célellenőrzés, instruáló (patronáló), utóvizsgálat és záró ellenőrzés. 

 

Érintettek köre: 

A társadalombiztosítási kifizetőhely, a foglalkoztatónál alkalmazott biztosítottak részére állapítja meg az 

egészségbiztosítási pénzbeli ellátásokat. Az ellenőrzésre a foglalkoztató székhelye szerint illetékes 

Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Egészségbiztosítási 

Osztály ellenőri igazolvánnyal ellátott ellenőre jogosult. Amennyiben a tényleges ügyviteli feladat ellátás 

nem a munkáltató székhelyén történik, úgy felkérésre az ügyintézés helye szerint illetékes Megyei 

Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Egészségbiztosítási Osztály 

jogosult az ellenőrzés elvégzésére. 

A foglalkoztató köteles kifizetőhelyet működtetni, ha az általa foglalkoztatott biztosítottak száma 

tartósan eléri, vagy meghaladja a 100 főt. Kevesebb foglalkoztatottat foglalkoztató munkáltató külön 

megállapodás alapján működtethet kifizetőhelyet. 

 

Szükséges iratok:  

Az igény érvényesítéshez a biztosítottnak a keresőképtelenséget igazoló orvosi igazolást, szülést 

igazoló eredeti születési anyakönyvi kivonatot, „előző biztosítási jogviszonyt igazoló „Igazolvány a 

biztosítási jogviszonyról és egészségbiztosítási ellátásokról” okmányt kell benyújtania. 

 

Nyomtatványok elérhet ősége:  

A kifizetőhely által használatos nyomtatványok a Magyar Államkincstár honlapján letölthetőek, illetve a 

Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Egészségbiztosítási 

Osztálynál térítésmentesen elérhetőek.  
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Eljárási költségek: 

Nem releváns. 

 

 

Ügyintézés helye 

A kifizetőhely ellenőrzésére a működtető foglalkoztató székhelye szerint illetékes Megyei 

Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Egészségbiztosítási Osztály 

jogosult, aki az ellenőrzést a helyszínen végzi el. 

 

Ügyintézési id ő: 

Az ellenőrzés során hozott érdemi határozatot az ellenőrzés befejezésétől számított 60 napon belül kell 

meghozni.  

 

Kapcsolódó jogszabályok: 

1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, és a végrehajtásáról szóló 

217/1997. (XII. 1.) Korm rendelet 

1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e 

szolgáltatások fedezetéről és a végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól, 

451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól, 

137/2016. (VI.13.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtására felhasználható 

elektronikus aláíráshoz és bélyegzőhöz kapcsolódó követelményekről. 

 

 

Ügyintéz ő neve, elérhet ősége:  

Marsainé Andrikó Éva ellenőrzési ügyintéző 

Tel:06-42-795-867 E-mail: marsaine.eva@szabolcs.gov.hu  

Ügyfélfogadási id ő: 

Hétfő: 8.00-16.00  

Kedd-Csütörtök: 8.00-13.00  

Péntek: 8.00-11.00 

 

 

 

Nyíregyháza, 2020. március 10. 
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Ügytípus megnevezése: Egészségbiztosítási Alap terh ére méltányosságból engedélyezhet ő 

egyszeri segély.  

 

Ügytípus rövid leírása :  

Egy váratlan, súlyos, vagy egy hosszantartó betegség miatt olyan anyagi helyzetbe kerülhet az ember, 

hogy a mindennapi életviteléhez szükséges költségek rendezése mellett már nem tudja a 

gyógyulásához szükséges gyógyszereit megvásárolni. Ilyen rendkívüli élethelyzetben, méltányolható 

feltételek fennállása esetén lehetőség van arra, hogy a Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási Főosztály Egészségbiztosítási Osztály az Egészségbiztosítási Alap terhére 

méltányosságból pénzbeli segítséget nyújtson. A segély megállapításának elengedhetetlen feltétele, 

hogy az anyagi problémát kiváltó élethelyzet összefüggésben álljon az egészségbiztosítás által nyújtott 

és finanszírozott ellátásokkal, szolgáltatásokkal. Méltányosságból engedélyezett segély az előző 

segélyben részesítést követő időponttól számított egy éven belül egyszer adható. Az egy éven belüli 

ismételten előterjesztett kérelem csak az előző kérelem benyújtását követően bekövetkezett egészségi 

állapotrosszabbodás igazolásával, rendkívül indokolt esetben engedélyezhető. A méltányossági 

elbírálás során vizsgálni kell a kérelmező jövedelmi helyzetét, életkörülményeit, az egészségi 

állapotában bekövetkezett kedvezőtlen változást, illetve egészségkárosodást. 

 

Jogosultak köre: 

A biztosított, és a kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosult személy  

 

Szükséges iratok:  

Adatlap nyomtatvány, 

A kérelmező és a kérelmezővel közös háztartásban élő(k) által – a kérelem benyújtását megelőző 

három hónapban – megszerzett jövedelemről nyilatkozat,  

A havi gyógyszerköltségről, javasolt gyógyhatású készítményekről szóló orvosi igazolás, 

A kérelem benyújtását megelőző egy éven belüli betegséget igazoló kórházi, orvosi igazolás,  

Írásos kérelem, mely tartalmazza mindazon indokokat, melyekre tekintettel kéri a segélyben 

részesítését,  

A társadalombiztosítás által nem támogatott gyógyszerek kiváltását igazoló, névre szóló gyógyszertári  

nyugta, gyógyhatású készítmények, valamint vény nélküli gyógyszerek vásárlását igazoló számla.  

 

Nyomtatványok elérhet ősége:  

A Magyar Államkincstár honlapján 

(https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/images/epel/nyomtatvanyok/Nyomtatvanyok-egyszeri-

segely.pdf) és a Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

Egészségbiztosítási Osztály ügyfélszolgálatán valamint a Kormányablak Integrált Ügyfélszolgálatain 

beszerezhető.   
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A kézi kitöltéshez szolgáló nyomtatványok a http://www.kormanyhivatal.hu/szabolcs-szatmar-bereg 

honlapon a Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály letölthető nyomtatványai között is 

megtalálhatóak.  

 

Eljárási költségek:  

Az eljárás illeték- és költségmentes. (Eb. Törvény 75/A.§). 

 

Hol intézzem el:  

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási 

Főosztály Egészségbiztosítási Osztály 4400 Nyíregyháza Vörösmarty tér 7. 

Kormányablak Integrált Kormányzati Ügyfélszolgálat  

A segélykérelemmel kapcsolatos eljárás során az elektronikus kapcsolattartást a jogszabály (1997. évi 

LXXXIII. tv. 5/A§.) kizárja.  

 

Ügyintézési id ő:  

A kérelmeket az eljárásra hatáskörrel rendelkező Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási Főosztály Egészségbiztosítási Osztályhoz történő megérkezését követő naptól 

számított 8 nap illetve 60 nap.  

 

Kapcsolódó jogszabályok: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 50.§, 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtására kiadott 

217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet 31/F. §, 31/G.§, 

A társadalombiztosítás ellátásaira és magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások 

fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 5.§, 16.§, 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

 

Ügyintéz ő neve:  

Kissné Majtényi Mónika egészségbiztosítási ügyintéző 

Telefonszám: 06-42-795-865 E-mail: kissne.majtenyi.monika@szabolcs.gov.hu 

Ügyfélfogadási idő: 

Hétfő: 8.00-16.00  

Kedd-Csütörtök: 8.00-13.00  

Péntek: 8.00-11.00 

 

 

Nyíregyháza, 2020. március 10. 
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Ügytípus megnevezése: Baleseti megtérítési igényérv ényesítés 

 

Ügytípus rövid leírása :  

A foglalkoztató köteles megtéríteni az üzemi baleset vagy foglalkozási megbetegedések miatt felmerült 

egészségbiztosítási ellátást, ha a baleset vagy foglalkozási megbetegedés annak a következménye, 

hogy ő a rá nézve kötelező munkavédelmi szabályokban foglalt kötelezettségeknek nem tett eleget. 

Továbbá aki az egészségügyi ellátásra jogosult személy betegségéért, keresőképtelenségéért, 

egészségkárosodásáért vagy haláláért felelős, köteles az ezzel összefüggő egészségbiztosítási ellátást 

megtéríteni a felelősség mértékével egyezően. 

A megtérítési eljárás során a szakterület lefolytatja a bizonyítási eljárást, sor kerül az ügy 

kivizsgálására, a megtérítési kötelezettség jogalapjának, a kötelezett felelősségének megállapítására 

és bizonyítására, a megtérítendő összeg meghatározására, majd a megtérítési igény érvényesítésére. 

 

Érintettek köre: 

A munkáltatói felelősség megállapítását követően az érintett foglalkoztatók, valamint egyéb baleset 

bekövetkezéséért felelős személyek  

 

Szükséges iratok:  

Munkabaleseti jegyzőkönyv, Üzemi baleseti jegyzőkönyv, Nyilatkozat üzeminek nem minősülő baleset, 

sérülés körülményeiről  

 

Nyomtatványok elérhet ősége:  

Nyomtatványokat forgalmazó üzletek, valamint a Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Törvény 

melléklete 

 

Eljárási költségek:  

Nem releváns. 

 

Ügyintézés helye: 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási 

Főosztály Egészségbiztosítási Osztály 4400 Nyíregyháza Vörösmarty tér 7. 

Kormányablak Integrált Kormányzati Ügyfélszolgálat  

 

Ügyintézési id ő:  

60 nap.  
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Kapcsolódó jogszabályok: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 67-68.§, 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtására kiadott 

217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet 49.§, 

Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Törvény 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól, 

451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól, 

137/2016. (VI.13.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtására felhasználható 

elektronikus aláíráshoz és bélyegzőhöz kapcsolódó követelményekről. 

 

Ügyintéz ő neve:  

Donka Csilla egészségbiztosítási ügyintéző 

Telefonszám: 06-42-795-857 E-mail: donka.csilla@szabolcs.gov.hu 

Ügyfélfogadási idő: 

Hétfő: 8.00-16.00  

Kedd-Csütörtök: 8.00-13.00  

Péntek: 8.00-11.00 

 

 

 

Nyíregyháza, 2020. március 10. 
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Ügytípus megnevezése: Tartozás mérséklés és fizetés i kedvezmény iránti kérelem elbírálása 

azon baleseti megtérítési eljárásokkal kapcsolatos ügyekben, amelyekben nincs végrehajtási 

eljárás folyamatban 

 

Ügytípus rövid leírása :  

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási 

Főosztály Egészségbiztosítási Osztály által kiadott, baleseti megtérítésre vonatkozó fizetési 

kötelezettséggel kapcsolatban keletkezett megtérítés és annak kamata címén megállapított 

tőkekövetelésre vonatkozóan méltányosságból részletfizetést, illetve a felszámított kamatot és pótlék 

elengedését engedélyezni lehet, ha 

 

- a körülményekből megállapítható, hogy a fizetésre kötelezett foglalkoztató (egyéb szerv), illetve annak 

intézkedésre jogosult képviselője, alkalmazottja, tagja vagy megbízottja, valamint a magánszemély az 

adott helyzetben a tőle elvárható körültekintéssel járt el, vagy 

 

-azok megfizetése a fizetésre kötelezett magánszemély és a vele együtt élő közeli hozzátartozók 

megélhetését súlyosan veszélyeztetné. 

 

Érintettek köre: 

Olyan foglalkoztató, egyéb szerv és a magánszemély, akit a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kormányhivatal megtérítésére, kamat, késedelmi pótlék megfizetésére kötelezett az Eb. Törvény 67-68 

§. alapján, és nincs végrehajtási eljárás folyamatban.  

Amennyiben a végrehajtási eljárás van folyamatban, a kérelmet az elbírálásra jogosult szervhez, a 

Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz kell benyújtani.  

 

Szükséges iratok:  

Kérelem 

 

Nyomtatványok elérhet ősége:  

- 

 

Eljárási költségek:  

Az eljárás illeték- és költségmentes. (Eb. Törvény 75/A.§). 

 

Hol intézzem el:  

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási 

Főosztály Egészségbiztosítási Osztály 4400 Nyíregyháza, Vörösmarty tér 7. 

Kormányablak Integrált Kormányzati Ügyfélszolgálat  
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Ügyintézési id ő:  

A kérelmeket az eljárásra hatáskörrel rendelkező Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási Főosztály Egészségbiztosítási Osztályhoz történő megérkezését követő naptól 

számított 8 nap illetve 60 nap.  

 

Kapcsolódó jogszabályok: 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 72.§, 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól, 

451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól, 

137/2016. (VI.13.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtására felhasználható 

 elektronikus aláíráshoz és bélyegzőhöz kapcsolódó követelményekről. 

 

Ügyintéz ő neve:  

Kovács Anita egészségbiztosítási pénzügyi ügyintéző 

Telefonszám: 06-42-795-870 E-mail: sarosine.anita@szabolcs.gov.hu 

Ügyfélfogadási idő: 

Hétfő: 8.00-16.00  

Kedd-Csütörtök: 8.00-13.00  

Péntek: 8.00-11.00 

 

 

 

Nyíregyháza, 2020. március 10. 
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Ügytípus megnevezése: Gyógyszertári finanszírozási előleg megállapítása 

 

Ügytípus rövid leírása: 

A közforgalmú gyógyszertárak a lakosság biztonságos gyógyszerellátása érdekében az 

egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivataltól - az 

Egészségbiztosítási Alap éves költségvetésének gyógyszer támogatási előirányzata terhére - 

tárgyévben egy alkalommal kamatmentes, visszatérítendő finanszírozási előleget igényelhetnek. 

 

Jogosultak köre: 

Azon gyógyszertárak, amelyeknél az alábbi feltételek együttesen teljesülnek: 

a) az igénylő gyógyszertár egy adott település vagy egy település közigazgatási egységéhez csatolt, de 

földrajzilag elkülönülő településrész gyógyszerellátását legfeljebb három gyógyszertár egyikeként 

biztosítja, azzal, hogy a településen és a településrészen működő gyógyszertárak száma együttesen 

nem haladhatja meg a hármat, 

b) a gyógyszertár közfinanszírozott gyógyszerek forgalmazásából származó, a tárgyévet megelőző két 

év első naptári féléves árrés tömegének átlaga nem haladja meg a 8 millió forintot, 

c) az adott gyógyszertárat működtető gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó kizárólag - az a) és b) 

pontban foglalt feltételeknek megfelelő - egy gyógyszertárat működtet, és 

d) a kérelem benyújtásakor a gyógyszertár nem rendelkezik olyan, az adózás rendjéről szóló 2017. évi 

CL. törvény 7. § 34. pontjában meghatározott köztartozással, amely esedékességének időpontja 60 

napnál régebben lejárt. 

 

Szükséges iratok:  

- Finanszírozási előleg igénylő lap, 

- felhasználási nyilatkozat (a kérelmező nyilatkozata arról, hogy a támogatás teljes összegét 

gyógyszerbeszerzésre fordítja), 

- személyi jogos gyógyszerész nyilatkozata (a személyes gyógyszertár működtetési joggal 

rendelkező gyógyszerész nyilatkozata arról, hogy a finanszírozási előleg visszafizetését tárgyév 

december 15. napjáig vállalja), 

- köztartozásmentes nyilatkozat (a kérelmező nyilatkozata arról, hogy a kérelem benyújtásakor 

nem rendelkezik olyan, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 7. § 34. pontjában 

meghatározott köztartozással amely esedékessége 60 napnál régebben lejárt), 

- amennyiben az igénylő, társas vállalkozásként kérelmezi a támogatást, aláírási címpéldány 

hiteles másolata és harminc napnál nem régebbi cégkivonat (e-cégjegyzékből letöltött 

elegendő), 

- amennyiben az igénylő egyéni vállalkozóként kéri a támogatást, az egyéni vállalkozói 

igazolvány másolata, ennek hiányában jegyzői igazolás a kérelmező személy nyilvántartásáról 

az egyéni vállalkozók jegyzékében, 
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- a kérelemre 3000 Ft értékű illetékbélyeget kell ragasztani, vagy elektronikus úton is befizethető 

az illeték a Magyar Államkincstár Eljárási Illetékbevételi számlájára. Átutalás esetén a 

kérelmezőnek banki bizonylattal kell igazolnia a befizetést. 

Nyomtatványok elérhet ősége:  

A járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások 

árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII.31.) 

Kormányrendelet 1. sz. melléklete 

 

Eljárási költségek: 

Az eljárás illetékköteles, a kérelemre 3000 Ft értékű illetékbélyeget kell ragasztani, vagy elektronikus 

úton is befizethető az illeték a Magyar Államkincstár Eljárási Illetékbevételi számlájára. Átutalás esetén 

a kérelmezőnek banki bizonylattal kell igazolnia a befizetést. 

 

Hol intézzem el? 

A Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Egészségbiztosítási 

Osztályánál. 

 

Ügyintézési id ő: 8 nap, illetve 60 nap 

 

Kapcsolódó jogszabályok: 

1997. évi LXXXIII. törvény az egészségbiztosításról 

217/1997. (XII.1.) kormányrendelet az Ebtv. végrehajtásáról 

134/1999. (VIII.31.) kormányrendelet a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati 

segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól, 

451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól, 

137/2016. (VI.13.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtására felhasználható 

 elektronikus aláíráshoz és bélyegzőhöz kapcsolódó követelményekről. 

 

Ügyintéz ő neve, elérhet ősége:  

Kovács Anita egészségbiztosítási pénzügyi ügyintéző 

Tel:06-42-795-870 E-mail: sarosine.anita@szabolcs.gov.hu  

Ügyfélfogadási id ő: 

Hétfő: 8.00-16.00  

Kedd-Csütörtök: 8.00-13.00  

Péntek: 8.00-11.00 

 

Nyíregyháza, 2020. március 10. 
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EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZELLÁTÁSOK OSZTÁLYÁHOZ KAPCS OLÓDÓ ÜGYTIPUSOK 

 

Ügytípus megnevezése: Baleset, foglalkozási megbete gedés üzemi jellegének elismerése, 

valamint a baleseti táppénz ellátás iránti kérelmek  

 

Ügytípus rövid leírása:  
Baleseti ellátásként a sérültet baleseti egészségügyi szolgáltatás, baleseti táppénz illeti meg.  
 

Jogosultak köre:  
Baleseti táppénz annak jár, aki a biztosítás fennállása alatt, vagy annak megszűnését követő legkésőbb 

harmadik napon üzemi balesetből keresőképtelenné válik. 
Üzemi baleset az a baleset, amely a biztosítottat a foglalkozása körében végzett munka közben, vagy 

azzal összefüggésben éri. Üzemi balesetnek minősül az a baleset is, amelyet a biztosított munkába 

menet, vagy munkából lakására menet közben szenved el. Üzemi baleset az is, amely a biztosítottat 

közcélú munkavégzése vagy egyes társadalombiztosítási ellátás igénybevétele során éri. 
Nem minősül üzemi balesetnek az a baleset, amely részben vagy egészben a balesetet szenvedett 

biztosított alkohol vagy kábítószer általi igazolt befolyásoltsága miatt, vagy munkahelyi feladatokhoz 

nem tartozó engedély nélkül végzett munka, engedély nélküli járműhasználat, munkahelyi rendbontás 

során, vagy lakásról munkába, illetve munkából lakásra menet közben, indokolatlanul nem a 

legrövidebb útvonalon közlekedve, vagy az utazás indokolatlan megszakítása során érte. Az, aki 

sérülését szándékosan okozta, vagy az orvosi segítség igénybevételével szándékosan késlekedett, az 

egészségbiztosítás baleseti ellátásaira nem jogosult. 
Foglalkozási megbetegedés az a betegség, amely a biztosított foglalkozásának különös veszélye 

folytán keletkezett, általában hosszabb tartamú behatás következtében kialakuló egészségi állapot 

romlás. A foglalkozási megbetegedés, baleseti táppénz esetén az üzemi balesettel esik egy tekintet alá. 
Baleseti egészségügyi szolgáltatást, baleseti ellátást a baleseti sérült a baleseti táppénz elbírálására 

jogosult kifizető szerv által kiadott baleset üzemiségét megállapító határozat alapján veheti igénybe. 

Halált okozó üzemi baleset esetén az elismerő határozatot, bejelentés alapján a foglalkoztató székhelye 

szerint illetékes megyei kormányhivatal egészségbiztosítási szerve hozza meg. A határozat kiadásáig 

igénybe vett baleseti egészségügyi szolgáltatás költségét a Családtámogatási és Társadalombiztosítási 

Főosztály Egészségbiztosítási Pénzellátások Osztálya hivatalból indított eljárásban visszatéríti. 
 

Szükséges iratok:  
A baleset vizsgálata során a munkáltató által felvett munka-, vagy üzemi baleseti jegyzőkönyv, illetve a 

foglalkozási megbetegedés esetén a vizsgálati lap, a keresőképtelenséget igazoló orvosi igazolás, 

foglalkoztató által kiállított foglalkoztatói igazolás, egyéni vállalkozó esetében igénybejelentés. 
 

Az egyéni és társas vállalkozó, a biztosított mezőgazdasági őstermelő, díjazás ellenében 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, illetve a Magyarországon bejegyzésre nem kötelezett 
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külföldi munkáltatónak a Magyarország területén biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony keretében 

munkát végző vagy kiküldetésben lévő munkavállalója által elszenvedett balesetet – a sérült 

bejelentése alapján – a balesetet szenvedett személy lakóhelye szerint illetékes kormányhivatal 

vizsgálja ki, és veszi fel a baleseti jegyzőkönyvet. 
 

Nyomtatványok elérhet ősége:  

A Foglalkoztatói Igazolás, az Igénybejelentés az https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu 

honlapról tölthető le és az ANYK általános nyomtatványkitöltő program segítségével kizárólag 

elektronikusan lehet beterjeszteni. 

 

Eljárási költségek:  
A baleseti ellátások biztosított általi igénybevételével kapcsolatos eljárások illeték- és költségmentesek. 
 

Hol intézzem el?  
A baleseti táppénzt, ha a foglalkoztatónál kifizetőhely működik, a foglalkoztatónál, egyéb esetben a 

foglalkoztató székhelye szerint illetékes Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási Főosztály Egészségbiztosítási Pénzellátások Osztályán. A biztosított ezen irányú 

igényét a munkáltatónál jelenti be, jogutód nélküli megszűnése esetén az egészségbiztosítási szervnél.  
 

Ügyintézési id ő: 
A kérelemnek a Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

Egészségbiztosítási Pénzellátások Osztályához (kifizetőhelyhez) történő megérkezését követő naptól 

számított 8 nap, feltéve hogy a kérelem benyújtásakor rendelk ezésre álló adatok alapján az igény 

elbírálható, egyéb esetben (pl. ha hiánypótlási elj árást kell lefolytatni) 60 nap.  
 

Kapcsolódó jogszabályok:  
1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítási ellátásokról, és a végrehajtására kiadott 

217/1997 (XII.1.) Kormányrendelet 
 

Ügyintéz ő neve, elérhet ősége:  

Nagyné Kirilla Andrea osztályvezető Tel: 06-(42)795-883 

E-mail: egeszsegbiztositasi.penzellatasok@szabolcs.gov.hu 

 

Ügyfélfogadási idő: 
Hétfő: 8.00-16.00  
Kedd-Csütörtök: 8.00-13.00  
Péntek: 8.00-11.00 

 

Nyíregyháza, 2020. március 10. 
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Ügytípus megnevezése : Táppénz; csecsem őgondozási díj (csed); gyermekgondozási díj (gyed), 

diplomás gyed, nevel őszülői gyed, nagyszül ői gyed, örökbefogadói díj; utazási költségtérítés  

 

Ügytípus rövid leírása:   
A betegség, keresőképtelenség időtartama alatt a biztosított nem tudja ellátni a munkáját, és a 

társadalmi közös kockázatviselés, illetve a járulékfizetés alapján az egészségbiztosítás az emiatt kieső 

jövedelem egy részét pénzbeli ellátással pótolja. Az egészségbiztosítás – megfelelő járulékfizetés 

ellenében – a keresőképtelenség idejére a biztosítottak részére nyújtott pénzbeli ellátással, betegség 

esetén táppénz fizetéssel enyhíti e krízishelyzetet. 
A gyermekvállalással együtt jár, hogy átmeneti időre az anya nem tudja a munkáját ellátni, ezért 

gondoskodni kell a kieső jövedelem pótlásáról. A Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási Főosztály Egészségbiztosítási Pénzellátások Osztálya a gyermek születése 

esetén a jogosultsági feltételekkel rendelkező anyát csecsemőgondozási díjban részesíti, amely 

biztosítási jogviszonyhoz kötött pénzbeli ellátás. 
A gyermekgondozási díj a gyermekvállalás támogatására nyújtott pénzbeli ellátás. Az 

egészségbiztosítás ellátásai keretében 2000. január 1-től ismételten gyermekgondozási díj 

folyósításával pótolható a gyermekét otthonában gondozó szülő jövedelem kiesése. A gyed nem 

szociális juttatás, a kötelező egészségbiztosítás keretében kizárólag a biztosítottaknak járó 

jövedelemarányos pénzbeli ellátás.  
A diplomás gyed 2014. január 1-től került bevezetésre, mely szerint az a hallgató, vagy frissen 

diplomázott szülő is jogosult lesz a gyedre, aki a szülést megelőző két éven belül felsőfokú szakképzés 

nappali tagozatán két aktív félév hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, és a jogviszony alatt, ill. annak 

megszűnését követő egy éven belül ad életet gyermekének, akit saját háztartásában nevel. 
A 2020. január 01-től nevelőszülői gyed-re válik jogosulttá az a nevelőszülő, aki a nevelőszülői 

foglalkoztatási jogviszonya alapján kettő éven aluli gyermeket nevelésbe vesz és. rendelkezik a 

szükséges feltételekkel. 
A 2020. január 01-től bevezetett nagyszülői gyed azt a „munkát” ismeri el, ahol a még nem nyugdíjas 

nagyszülő – segítve a dolgozó szülőket – részt vesz unokája ellátásában, azaz a biztosított nagyszülő a 

gyermek két éves koráig, ikrek esetén három éves korig, kérelemre induló eljárásban jogosulttá válhat 

gyermekgondozási díjra. 
2020. január 01-től bevezetésre került az örökbefogadói díj. Az örökbefogadói díj a két évnél idősebb 

gyermeket örökbefogadó szülők részére bevezetett ellátás, mely feltételeit és összegét tekintve – 

néhány kivétellel – megegyezik a gyeddel, időtartama a csed-nek megfelelően maximum 168 napra 

állapítható meg. 
Az utazási költségtérítés: az egészségbiztosító által az egészségügyi szakellátások lakóhelyen kívüli 

elérhetősége esetén igénybe vehető utazási támogatás, mely történhet utazási utalvánnyal (UTK 20.) 

vagy utazási költségtérítési utalvánnyal (U.K.U. 10). 
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Jogosultak köre:  
 

Táppénzre jogosult a keresőképtelen biztosított, a biztosítási jogviszony fennállása alatt, ha a 

jogviszonyában pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett.  
 

A csecsemőgondozási díj annak jár, aki a szülést megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt, 

és – a biztosítás fennállása alatt, vagy a biztosítás megszűnését követő 42 napon belül szül, vagy a 

biztosítás megszűnését követő 42 napon túl baleseti táppénz folyósításának az ideje alatt (vagy a 

folyósítás megszűnését követő 28 napon belül) szül. 
Csecsemőgondozási díjra jogosult az is, aki a csecsemőt örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette. 
2015. január 01.-től csecsemőgondozási díjra jogosult a gyám, a csecsemőt gondozó vér szerinti apa, 

ha a szülő nő az egészségügyi szolgáltató által igazoltan, az egészségi állapota miatt kikerül abból a 

háztartásból ahol a gyermeket gondozzák, a csecsemőt gondozó vér szerinti apa, ha a szülő nő 

meghal. Jogosult az a férfi is, aki a csecsemőt örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette, ha a 

gyermeket vele együtt örökbe fogadni szándékozó nő az egészségügyi szolgáltató által igazoltan, az 

egészségi állapota miatt kikerül abból a háztartásból, ahol a gyermeket gondozzák, az a férfi, aki a 

csecsemőt örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette, ha a gyermeket örökbe fogadni szándékozó nő 

meghal, az a férfi, aki a csecsemőt egyedül vette örökbefogadási szándékkal nevelésbe. 
A jogosultsági feltételekkel Ilyen esetben a jogosultság napján kell rendelkezni.  
 

Gyermekgondozási díjra jogosult a biztosított szülő, ha a gyermek születését megelőző két éven belül 

365 napon át, biztosított volt, valamint a csecsemőgondozási díjban részesült anya, akinek a biztosítási 

jogviszonya a csecsemőgondozási díj igénybevételének időtartama alatt szűnt meg, feltéve, hogy a 

csecsemőgondozási díjra való jogosultsága a biztosítási jogviszony fennállása alatt keletkezett. A 

gyermekgondozási díjat kérelmező személy a gyermeket saját háztartásában nevelje. Ha a nevelőszülő 

a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonya mellett egy idejűleg fennálló Tbj. 5. §-a szerinti biztosítási 

jogviszonnyal rendelkezik, úgy azon nevelt gyermekre tekintettel a nevelésbe vétel napjától 

gyermekgondozási díjra válik jogosulttá, mivel a nevelőszülőt ebben az esetben szülőnek kell tekinteni. 
 

Diplomás gyed-re: az a szülőnő jogosult, aki az általános szabályok szerint gyermekgondozási díjra 

nem jogosult. Továbbá a gyermeke születését megelőző két éven belül államilag elismert felsőoktatási 

intézményben – kivéve a külföldi állampolgárok számára hirdetett, idegen nyelvi képzésben részvevőt – 

teljes idejű képzésben legalább két félév aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik (egy félévre csak egy 

aktív hallgatói jogviszony vehető figyelembe), azaz a gyermek születését megelőző két éven belüli aktív 

félévekben összesen 260 naptári napi hallgatói jogviszonyt szerzett, illetve a gyermeke a hallgatói 

jogviszony fennállása alatt vagy a hallgatói jogviszony szünetelését, illetve megszűnését  követő egy 

éven belül születik meg, a gyermeket a saját háztartásában neveli, magyar vagy más EGT tagállam 

állampolgára, a gyermek születésének  időpontjában rendelkezik magyarországi bejelentett lakóhellyel. 
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Nevelőszülői GYED-re jogosult a nevelőszülő, ha a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony fennállása 

időtartama alatt a nevelt gyermekre tekintettel a gyermek nevelésbe vételét megelőző két éven belül 

365 napon át biztosított volt és a gyermeket a háztartásában neveli. Passzív jogon nem jár. 
 

Nagyszülői GYED-re az alapjogosult (általános szabályok szerint GYED-re jogosult), vagy a vele együtt 

élő házastársának vér szerinti és örökbefogadó biztosított szülője (nagyszülő) továbbá a biztosított 

nagyszülővel együtt élő házastárs is jogosult, ha a nagyszülő a gyermek születését megelőző két éven 

belül legalább 365 napon át biztosított volt, a gyermek közös háztartásban élő mindkét szülője az 

ellátás nagyszülő részére történő folyósítása alatt biztosítási jogviszony alapján keresőtevékenységet 

végez, a gyermeket az alapjogosult a saját háztartásában neveli, mindkét szülő írásban nyilatkozik 

arról, hogy egyetért a GYED nagyszülő általi igénylésével, a gyermek után gyermekgondozást segítő 

ellátás nem folyósítható. Az alapjogosult halála a nagyszülő részére már megállapított gyed-re való 

jogosultságot nem érinti. 
Örökbefogadói díjra az a biztosított jogosult, aki a második életévet betöltött  gyermeket, ikergyermekek 

esetén a harmadik életévüket betöltött gyermeket örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette feltéve, 

hogy a gyermek nevelésbe vételének napját megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt, és a 

gyermeket a gondozásba vétel időpontját megelőzően nem nevelte legalább egy éve folyamatosan a 

saját háztartásában. Az örökbefogadói díj a gyermek nevelésbe vételének napjától számított 168. napig 

jár.  
Az utazási költség támogatásra az a beutalt biztosított jogosult, akit járóbeteg-szakellátásra, 

fekvőbeteg-gyógyintézetbe, továbbá gyógyászati ellátásra, rehabilitációra utaltak be, és a beutalás a 

területi ellátásra kötelezett szakellátáshoz történt. A biztosítottakkal azonos módon jogosult a beutalt 

kíséretét indokoltan ellátó személy, aki 16 éven aluli gyermeket, vagy 16 éven felüli személyt kísér.  
 

Szükséges iratok:  
 

Táppénz igényléséhez a keresőképtelenséget az „Orvosi igazolás a keresőképtelen állományba 

vételről” illetve, a keresőképtelenség 7. napjától az „Orvosi igazolás folyamatos keresőképtelenségről” 

okmánnyal kell igazolni, kórházi ápolás esetén kórházi igazolvánnyal. 
A munkáltató a biztosított által leadott orvosi igazolásokhoz „Foglalkoztatói igazolás”-t állít ki, egyéni 

vállalkozó „Igénybejelentés táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, baleseti táppénz 

igényléséhez” nevű nyomtatványt állít ki.   
 

Csecsemőgondozási díj igényléséhez: a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata, kórházi 

igazolvány a szülésről, várandós gondozási könyv, ha az ellátást nem a szülés napjától igénylik, 

nyilatkozat a csecsemőgondozási díj megállapításához nyomtatványokat kell a foglalkoztatóhoz 

benyújtani, aki a munkáltató által kiállított „Foglalkoztatói igazolás”-t állít ki, egyéni vállalkozó 

„Igénybejelentés táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, baleseti táppénz 

igényléséhez” nevű nyomtatványt állít ki.   
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Gyermekgondozási díj igényléséhez: „Igénybejelentés gyermekgondozási díjra” nyomtatványt kell 

kitölteni és a gyermek anyakönyvi kivonatának fénymásolatával kell a foglalkoztatójához leadni 

„Foglalkoztatói igazolás”, egyéni vállalkozó esetén „Igénybejelentés táppénz, csecsemőgondozási díj, 

gyermekgondozási díj, baleseti táppénz igényléséhez” kiállítása miatt.  
 

Diplomás gyed igényléséhez: „Igénybejelentés hallgatói jogviszony alapján igényelt gyermekgondozási 

díjra” elnevezésű nyomtatványt kell kitölteni és csatolni kell a gyermek születési anyakönyvi 

kivonatának másolatát, a felsőoktatási intézmény által kiállított „Igazolás aktív hallgatói jogviszonyról 

gyermekgondozási díj igényléséhez” nevű nyomtatványt és lakcímkártya másolatot. Abban az esetben, 

ha a vér szerinti apa a szülő halála miatt igényli az ellátást, mellékelni kell a halotti anyakönyvi kivonat 

másolatát is. 
 

Nevelőszülői gyed igényléshez: A nevelőszülő a gyed megállapítása iránti kérelmét az 

egészségbiztosító által rendszeresített és az egészségbiztosító honlapján közzétett „Igénybejelentés 

nevelőszülői gyermekgondozási díjra” elnevezésű nyomtatványon nyújthatja be. A nevelőszülő a 

kérelmet a foglalkoztatójához nyújtja be. A foglalkoztató „Foglalkoztatói igazolás”-t állít ki, egyéni 

vállalkozó „Igénybejelentés táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, baleseti táppénz 

igényléséhez” nevű nyomtatványt állít ki. A kérelemhez csatolni kell a nevelésbe vételről szóló 

határozat végleges példányát. 
 

Nagyszülői gyed igényléshez: A nagyszülő a gyed megállapítása iránti kérelmet az egészségbiztosító 

által rendszeresített és az egészségbiztosító honlapján közzétett „Igénybejelentés nagyszülői 

gyermekgondozási díjra” elnevezésű nyomtatványon nyújthatja be. A nagyszülő a kérelmet a 

foglalkoztatójához nyújtja be. A foglalkoztató „Foglalkoztatói igazolás”-t állít ki, egyéni vállalkozó 

„Igénybejelentés táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, baleseti táppénz 

igényléséhez” nevű nyomtatványt állít ki.  
 

Az örökbefogadói díj iránti kérelmet a biztosítottnak a foglalkoztatójánál kell előterjeszteni az 

„Igénybejelentés örökbefogadói díjra” elnevezésű nyomtatványon. Az örökbefogadói díj iránti 

kérelmet kifizetőhellyel rendelkező munkáltató esetében a kifizetőhely, egyéb esetben a munkáltató 

székhelye szerint illetékes egészségbiztosító bírálja el. A foglalkoztató „Foglalkoztatói igazolás”-t állít ki, 

egyéni vállalkozó „Igénybejelentés táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, baleseti 

táppénz igényléséhez” nevű nyomtatványt állít ki. A kérelemhez csatolni kell a végleg örökbefogadási 

szándékról szóló határozatot, mely a nevelésbe vétel időpontjáról rendelkezik.  
Ha a biztosított egyidejűleg fennálló több biztosítási jogviszonnyal rendelkezik és a kifizetőhelyet 

működtető foglalkoztatónál fennálló biztosítási jogviszonyára tekintettel örökbefogadói díjat igényel, az 

örökbefogadói díj iránti kérelmet nem a kifizetőhelynek, hanem az egészségbiztosítónak kell elbírálnia. 
 



 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 
4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 4.  Telefon: 42/551-504  e-fax: 42/551-502 

E-mail: cst.tarsadalombiztositas@szabolcs.gov.hu  Honlap: www.kormanyhivatal.hu 

131 
 

Amennyiben kettő éven belül a biztosított más foglalkoztatónál állt jogviszonyban, úgy az előző 

jogviszonyokat az „Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és egészségbiztosítási 

ellátásokról”nyomtatvánnyal kell igazolni valamennyi pénzbeli ellátásnál . 
 

Utazási költségtérítési támogatás igénybevételéhez a beutaló orvos által kiállított, és a szakellátást 

végző által leigazolt utazási utalványt kell a lakóhely szerint illetékes Megyei Kormányhivatal 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Egészségbiztosítási Pénzellátások Osztályához 

benyújtani. Tömegközlekedési eszközön történő utazás esetén a felhasznált menetjegyeket is csatolni 

kell. 
 

 

Nyomtatványok elérhet ősége:  
A táppénz, a csecsemőgondozási díj és a gyermekgondozási díj, diplomás gyed, nevelőszülői gyed, 

nagyszülői gyed, örökbefogadói díj igényléséhez szükséges nyomtatványok 

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu honlapról tölthető le. A foglalkoztató a „Foglalkoztatói 

igazolás”-t ill. az egyéni vállalkozó az „Igénybejelentés táppénz, csecsemőgondozási díj, 

gyermekgondozási díj, baleseti táppénz igényléséhez” nevű nyomtatványt az ANYK általános 

nyomtatványkitöltő program segítségével kizárólag elektronikusan nyújthatja be. 
Az utazási költségtérítéshez az utazási utalványt a beutaló, vagy a kezelést ismételten elrendelő 

(visszarendelő) orvos köteles a beutalt rendelkezésére bocsátani, amit az egészségbiztosító 

díjmentesen biztosít részükre.(UTK.20) és (U.K.U. 10.)  
 

Eljárási költségek :  
A pénzbeli ellátások igénylésével kapcsolatos eljárás illeték- és költségmentesek. 
 

Hol intézzem el?  
A táppénz, a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj (nevelőszülői, nagyszülő gyed), 

örökbefogadói díj iránti kérelmet a biztosított munkáltatójánál kell bejelenteni, aki a szükséges 

nyomtatvány kiállítása után továbbítja elektronikusan a Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási Főosztály Egészségbiztosítási Pénzellátások Osztályához. 
Egyéni vállalkozó saját kérelmét az elektronikusan kiállított Igénybejelentővel együtt a székhelye szerint 

illetékes Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

Egészségbiztosítási Pénzellátások Osztályához megküldi. 
A diplomás gyed iránti kérelmet a lakóhely szerint illetékes Megyei Kormányhivatal Családtámogatási 

és Társadalombiztosítási Főosztály Egészségbiztosítási Pénzellátások Osztályához kell benyújtani 
Az utazási költségtérítési kérelmet (UTK. 20.) a kérelmező lakóhelye szerint illetékes Megyei 

Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Egészségbiztosítási 

Pénzellátások Osztálya bírálja el és folyósítja.  
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Ügyintézési id ő:  
A kérelemnek a Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

Egészségbiztosítási Pénzellátások Osztályához (kifizetőhelyhez) történő megérkezését követő naptól 

számított 8 nap, feltéve hogy a kérelem benyújtásakor rendelk ezésre álló adatok alapján az igény 

elbírálható, egyéb esetben (pl. ha hiánypótlási elj árást kell lefolytatni) 60 nap.  
 

Kapcsolódó jogszabályok:  
1997. évi LXXXIII. törvény A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, és a végrehajtására kiadott 

217/1997. (XII.1) kormányrendelet  
102/1995. (VIII. 25.) A keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak 

ellenőrzéséről 
2012 . évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről 
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról. 
 

 

 

Ügyintéz ő neve, elérhet ősége: 
 

Nagyné Kirilla Andrea osztályvezető Tel: (42)795-883 

E-mail: egeszsegbiztositasi.penzellatasok@szabolcs.gov.hu 

Ügyfélfogadási idő: 

Hétfő: 8.00-16.00  

Kedd-Csütörtök: 8.00-13.00  

Péntek: 8.00-11.00 

 

 

 

Nyíregyháza, 2020. március 10. 
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EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI NYILVÁNTARTÁSI ÉS LAKÁSTÁMOGATÁ SI OSZTÁLYHOZ 

KAPCSOLÓDÓ ÜGYTIPUSOK  

 

Egészségbiztosítási nyilvántartáshoz kapcsolódó ügy tipusok 

 

 

Ügytípus megnevezése: Külföldi biztosítási jogviszo ny alapján a természetbeni ellátásokra 

vonatkozó jogosultságok bejegyzése, törlése biztosí tott és eltartott családtag esetén 

 

Ügytípus rövid leírása:  

Az Európai Gazdasági Térség tagállamában, vagy Svájcban, egyezményes államban biztosítással 

rendelkező személy, illetve családtagjai betegség- és anyasági biztosítás alapján járó természetbeni 

juttatásokban részesülnek Magyarországon a közösségi rendeletek alapján kiadott nyomtatványok 

bejegyzése esetén. Az egészségbiztosítási szerv illetékessége a munkáltató által igényelt nyomtatvány 

esetén a munkáltató székhelyéhez igazodik. Az ügyfél, külföldi biztosító vagy egészségügyi szolgáltató 

kérésére bármely nyomtatvány visszamenőleges hatállyal is kiadható, amennyiben az ügyfél az adott 

időszakban rendelkezett jogosultsággal. A nyomtatvány kiadása határozatnak minősül, azzal, hogy az 

alkalmazandó jogról szóló A1 jelű nyomtatvány hatósági bizonyítvány. 

Európai Egészségbiztosítási Kártya: Egy másik tagállamban a szükséges egészségügyi szolgáltatások 

igénybevételére fennálló jog igazolása  

Kártyahelyettesítő nyomtatvány: Funkciója azonos az Európai Egészségbiztosítási Kártyával, de csak 3 

hónapra adható ki  

E 101 (A1): Biztosítási kötelezettség elbírálása  

E 106/S1 (S072): Egészségügyi szolgáltatások biztosítása egy másik tagállamban fennálló lakóhely 

esetén  

E 109 (S072): Egészségügyi szolgáltatások biztosítása egy másik tagállamban fennálló lakóhely esetén  

E 104 (S041): Igazolás a biztosítási, foglalkozási, vagy helybenlakási időszakok összeszámításáról 

E 121 (S072): Egészségügyi szolgáltatások biztosítása egy másik tagállamban lakóhellyel rendelkező 

nyugdíjas részére 

Az egészségbiztosítási szerv illetékessége a megye területére terjed ki. Fenti ügyekben a kérelmező 

ügyfél választása szerint lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes hatóság jár el. 

 

Jogosultak köre: 

Magyarországon, illetve más EGT tagállamban biztosítottnak minősülő, illetve az egészségügyi 

szolgáltatásokra egyéb jogcímen jogosult személyek. A biztosítási jogviszony megléte a nyomtatványok 

kiállítása, illetve bejegyzése előtt ellenőrzésre kerül. 
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Szükséges iratok: 

Magyar állampolgárok esetén személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványok 

(Személyazonosító igazolvány, érvényes útlevél, kártya formátumú vezetői engedély, 14 éven aluliaknál 

diákigazolvány, anyakönyvi kivonat), valamint lakcímkártya. 

Nem magyar állampolgárok esetén idegenrendészeti okmányok (tartózkodási kártya, regisztrációs 

igazolás, letelepedési engedély, stb.), lakcímkártya, továbbá a jogosultságot alátámasztó irat. 

 

Nyomtatványok elérhet ősége:  

Az Eu Kártya igényléséhez szükséges nyomtatvány letölthető az OEP honlapjáról az alábbi címről: 

http://neak.gov.hu/data/cms1019051/NEU.67.K.pdf 

Meghatalmazás minta Eu Kártya igényléséhez: http://neak.gov.hu/data/cms1018907/NEU.68.K.pdf 

Igénylőlap más EU tagállamban történő átmeneti kiküldetés esetén 

http://neak.gov.hu/data/cms1013078/NEU.72.K.pdf 

 

Eljárási költségek: 

Az Európai Egészségbiztosítási Kártya kiállítása alapesetben ingyenes. Amennyiben a Kártya elveszett, 

megrongálódott, vagy ellopták, az igazgatási szolgáltatási díj összege: 3.000,- Ft. 

A formanyomtatvány kiállításával, illetve a jogosultság bejegyzésével kapcsolatos eljárás illeték- és 

költségmentes. 

 

Hol intézzem el?  

A Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Egészségbiztosítási 

Nyilvántartási és Lakástámogatási Osztály központi ügyfélszolgálatának címe: 4400 Nyíregyháza, 

Vörösmarty tér 7. 

2019.07.01-től bármely kormányablakban igényelhető az Európai Egészségbiztosítási Kártya. 

 

Ügyintézési id ő: 

8 nap, személyes megjelenés, rendezett jogviszony esetén azonnal 

 

Kapcsolódó jogszabályok: 

883/04 EK rendelet 

987/09 EK rendelet 

1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

törvény végrehajtásáról 

1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint 

e szolgáltatások fedezetéről 

195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, 

valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról 



 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 
4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 4.  Telefon: 42/551-504  e-fax: 42/551-502 

E-mail: cst.tarsadalombiztositas@szabolcs.gov.hu  Honlap: www.kormanyhivatal.hu 

135 
 

 

Ügyintéz ők neve, elérhet ősége: 

Tamaskovics Anikó :42/312-177/5293-as mellék 

Pózmán Ildikó 42/312-177/5847-es mellék 

Papp-Nizsalóczki Anita 42/312-177/5876-os mellék 

Bodóné Debreceni Tünde 42/312-177/5876-os mellék 

 

Ügyfélfogadási idő: 

Hétfő: 8.00-16.00  

Kedd-Csütörtök: 8.00-13.00  

Péntek: 8.00-11.00 

 

Nyíregyháza, 2020. március 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 
4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 4.  Telefon: 42/551-504  e-fax: 42/551-502 

E-mail: cst.tarsadalombiztositas@szabolcs.gov.hu  Honlap: www.kormanyhivatal.hu 

136 
 

Ügytípus megnevezése: Bejelentett személyek jogvisz ony- és jogosultsági adataira vonatkozó 

jelentések feldolgozása 

 

Ügytípus rövid leírása:  

A biztosítást keletkeztető jogviszonyban álló személyekre a társadalombiztosítás kötelező jelleggel, a 

személyek akaratától függetlenül kiterjed, és az ellátások részbeni fedezetére kötelező járulékfizetéssel 

is párosul. A biztosítási kötelezettség általában valamilyen munkavégzésre irányuló, jövedelemszerző 

jogviszony alapján jön létre, de a lehető legszélesebb körű közteherviselés érdekében járulékfizetési 

kötelezettség terheli a nem munkavégzésre irányuló jogviszonyban állókat is, akik azonban az 

egészségbiztosítás ellátásai közül csak a természetbeni ellátásokra (kizárólag egészségügyi 

szolgáltatásra jogosultak köre) szereznek jogosultságot. A biztosítás az alapul szolgáló jogviszony 

kezdetétől a megszűnéséig áll fenn. A biztosítási jogviszony megszűnését követő 45 napig marad fenn 

a jogosultság, ha a jogosult a megszűnést megelőzően megszakítás nélkül legalább 45 napig biztosított 

volt, ennél rövidebb idő esetén ezen időtartammal hosszabbodik a jogosultság. A biztosítottak 

bejelentését 2007. január 1. napjától az első fokú állami adóhatósághoz kell teljesíteni az erre a célra 

rendszeresített nyomtatványon, elektronikus formában. A Nemzeti Adóhatóság a jelentéseket továbbítja 

a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő részére. A passzív pénzbeli ellátásban részesülő 

személyekre, valamint az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére jogosultakra vonatkozó 

adatszolgáltatásokat az NEAK, valamint a területileg illetékes Kormányhivatalok Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási Főosztály egészségbiztosítási nyilvántartási szakterületei dolgozzák fel, és 

egységes jogosultsági adatbázisban tartják nyilván.  

 

Jogosultak köre: 

A jogszabály alapján bejelentésre kötelezett foglalkoztatók, természetes személyek, illetve egyéb 

szervek  

 

Szükséges iratok: 

A bejelentést elektronikus úton vagy gépi adathordozón az NEAK által rendszeresített programmal, 

természetes személyeknek az erre a célra rendszeresített nyomtatványon kell teljesíteni. 

 

Nyomtatványok elérhet ősége:  

Az NEAK által rendszeresített program, valamint a tájékoztató az alábbi címről tölthető le: 

http://www.neak.gov.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/jogviszony_nyt_ell/jogviszony_nyilvantartas_bejel

entes/jelent_program.html 

Egyéni bejelentés alapján egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek adatlapjának az 

elérhetősége: 

http://neak.gov.hu/data/cms1025708/NYT.58.K.pdf 
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Eljárási költségek: 

A jogosultakra, valamint a passzív ellátásban részesülő személyekre vonatkozó adatszolgáltatással 

kapcsolatos eljárás illeték- és költségmentes. 

 

Hol intézzem el?  

A Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Egészségbiztosítási 

Nyilvántartási és Lakástámogatási Osztály központi ügyfélszolgálatának címe: 4400 Nyíregyháza, 

Vörösmarty tér 7. 

 

Ügyintézési id ő: 

8 nap 

 

Kapcsolódó jogszabályok: 

1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint 

e szolgáltatások fedezetéről 

195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, 

valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról 

1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 

 

Ügyintéz ők neve, elérhet ősége: 

Ács Jánosné       42/312-177/5834-es mellék 

Magyar Lászlóné      42/312-177/5879-es mellék 

 

Ügyfélfogadási idő: 

Hétfő: 8.00-16.00  

Kedd-Csütörtök: 8.00-13.00  

Péntek: 8.00-11.00 

 

 

Nyíregyháza, 2020. március 10. 
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Ügytípus megnevezése: Megállapodás megkötése az egé szségügyi szolgáltatások 

igénybevételére 

 

Ügytípus rövid leírása:  

Az a személy, aki nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra egyéb jogcímen sem jogosult 

megállapodást köthet a saját, valamint a vele együtt élő gyermeke egészségügyi szolgáltatásának 

biztosítására. A megállapodás megkötését a tartózkodási hely szerint illetékes Megyei (Fővárosi) 

Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Egészségbiztosítási 

Nyilvántartási és Lakástámogatási Osztályánál lehet kezdeményezni. A megállapodást kötő nagykorú 

személy jelenleg a minimálbér 50 %-a, a 18 évesnél fiatalabb gyermek, és a Magyarország területén 

nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató külföldi állampolgár a minimálbér 30%-

ának megfelelő összeg havi megfizetésével szerezhet egészségügyi ellátásra jogosultságot. A 

megállapodás a megkötést, vagyis az első befizetést követő hónap első napjától hatályos, de 24 

hónapig az érintett csak a sürgősségi ellátást veheti igénybe, kivéve, ha a megállapodás megkötésével 

egyidejűleg az előírt járulék befizetése visszamenőleg 24 hónapra megtörtént. Az utóbbi esetben az 

egészségügyi szolgáltatás a megállapodás megkötését követő hónap első napjától jár. 

 

Jogosultak köre: 

Azok az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére jogosultsággal nem rendelkező természetes 

személyek, aki nem kötelezhetők egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére. 

 

Szükséges iratok: 

A magyar idegenrendészeti hatóság által kiállított tartózkodási engedély vagy vízum, tartózkodási címet 

vagy szálláshelyet igazoló dokumentum. 

Magyar állampolgárok esetén személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványok 

(Személyazonosító igazolvány, érvényes útlevél, kártya formátumú vezetői engedély, 14 éven aluliaknál 

diákigazolvány, anyakönyvi kivonat), valamint lakcímkártya. 

 

Nyomtatványok elérhet ősége:  

A megállapodás megkötéséhez nincs szükség előzetesen nyomtatvány kitöltésére. 

 

Eljárási költségek: 

Az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére kötött megállapodással kapcsolatos eljárás illeték- és 

költségmentes.  

 

Hol intézzem el?  

A Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Egészségbiztosítási 

Nyilvántartási és Lakástámogatási Osztály központi ügyfélszolgálatának címe: 4400 Nyíregyháza, 

Vörösmarty tér 7. 
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Ügyintézési id ő: 

Személyes megjelenés szükséges, a megállapodást az Egészségbiztosítási Nyilvántartási és 

Lakástámogatási Osztály az első havi járulék megfizetésének igazolását követően azonnal megköti. 

 

Kapcsolódó jogszabályok: 

1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint 

e szolgáltatások fedezetéről 

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

törvény végrehajtásáról 

 

Ügyintéz ők neve, elérhet ősége: 

Tamaskovics Anikó:    42/312-177/5893-as mellék 

Ügyfélfogadási idő: 

Hétfő: 8.00-16.00  

Kedd-Csütörtök: 8.00-13.00  

Péntek: 8.00-11.00 

 

 

Nyíregyháza, 2020. március 10. 
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Ügytípus megnevezése: TAJ-ra való jogosultság elbír álása, a TAJ Hatósági Igazolvány, valamint 

az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot i gazoló okmányok kiadása 

 

Ügytípus rövid leírása:  

Az egészségügyi szolgáltatások igénybevétele Magyarországon a társadalombiztosítási azonosító jelet 

(TAJ) tartalmazó hatósági igazolvány felmutatásával történik. Az eljárás minden esetben kérelemre 

indul, a hatósági igazolvány kibocsátásával kapcsolatos feladatot az Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási Főosztály Egészségbiztosítási Nyilvántartási és Lakástámogatási Osztálya 

megyei illetékességgel végzi. Az ügyintézés személyesen, elektronikusan, meghatalmazott által, illetve 

postai úton történhet. Ez utóbbi esetben az aláírt nyomtatvány mellett az azonosításhoz szükséges 

okmányoknak az ügyfél aláírásával hitelesített másolatát, illetve igazgatási szolgáltatási díj fizetési 

kötelezettség esetén annak megfizetéséről szóló igazolást is csatolni kell. 

 

Jogosultak köre: 

Magyarországon élő magyar állampolgárok, illetve azon külföldiek, akik biztosítottnak minősülnek, 

illetve az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére jogosultságot szereztek. 

 

Szükséges iratok: 

Első kiadás esetén magyar állampolgárok esetén személyazonosság igazolására alkalmas hatósági 

igazolványok (Személyazonosító igazolvány, érvényes útlevél, kártya formátumú vezetői engedély, 14 

éven aluliaknál diákigazolvány, anyakönyvi kivonat), valamint lakcímkártya, továbbá a jogosultságot 

alátámasztó irat. 

Nem magyar állampolgárok esetén idegenrendészeti okmányok (tartózkodási kártya, regisztrációs 

igazolás, letelepedési engedély, stb.), valamint szálláshelyet igazoló dokumentum, vagy lakcímkártya, 

továbbá a jogosultságot alátámasztó irat 

 

Nyomtatványok elérhet ősége:  

Az igénylőlap letölthető a NEAK honlapjáról az alábbi címről:  

http://www.neak.gov.hu/data/cms1025704/NYT.53.K.pdf  

Külföldinek minősülő biztosított esetén:  

http://www.neak.gov.hu/data/cms1025712/NYT.52.K.pdf 

 

Eljárási költségek: 

A TAJ hatósági igazolvány első alkalommal történő kiállítása, illetve az adatok változása, téves 

feltüntetése, eltulajdonítás esetén a kiállítás ingyenes. 

 

Amennyiben a TAJ kártya elveszett, megrongálódott, vagy ellopták az igazgatási szolgáltatási díj 

összege: 3.000,- Ft 
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Hol intézzem el?  

A Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Egészségbiztosítási 

Nyilvántartási és Lakástámogatási Osztály központi ügyfélszolgálatának címe: 4400 Nyíregyháza, 

Vörösmarty tér 7. 

2019.07.01-től bármely kormányablakban igényelhető TAJ hatósági igazolvány másodlat, rendezett 

jogviszony esetén. 

 

Ügyintézési id ő: 

8 nap, személyes megjelenés, rendezett jogviszony esetén azonnal 

 

Kapcsolódó jogszabályok: 

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

törvény végrehajtásáról 

1996. évi XX. törvény a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok 

használatáról 

1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint 

e szolgáltatások fedezetéről 

 

Ügyintéz ők neve, elérhet ősége: 

Tőkésné Ősz Nikoletta 42/312-177/5878-as mellék 

Szénásiné Rádai Zsuzsanna 42/312-177/5891-es mellék 

 

Ügyfélfogadási idő: 

Központi ügyfélszolgálat: Hétfő: 8.00-16.00, Kedd-Csütörtök: 8.00-13.00, Péntek: 8.00-11.00 

 

 

 

Nyíregyháza, 2020. március 10.  
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Ügytípus megnevezése: Jogviszonyrendezés, okirati b izonyítás 

 

Ügytípus rövid leírása:  

Amennyiben az egészségügyi szolgáltató jogviszony-ellenőrzése során megállapítást nyer, hogy az 

ellátást igénybevevő személy nem szerepel az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak 

nyilvántartásában, az ellátást igénybevevő jogosultságának tisztázása érdekében hatósági eljárást 

kezdeményezhet az egészségbiztosítási szervnél. Az egészségbiztosítási szerv az egészségügyi 

szolgáltatásra jogosultak nyilvántartásában az érintett személyt - a biztosítotti, illetve az egyéb jogcímen 

egészségügyi szolgáltatásra jogosító jogviszony fennállásának tisztázásáig - az egészségügyi 

szolgáltatásra jogosultként szerepelteti, ha az érintett személy okirattal valószínűsíti a jogviszony 

fennállását. A bizonyítást az ügyfél személyesen vagy postán keresztül, illetőleg meghatalmazott útján 

kezdeményezheti. Az eljárás során minden közokiratot, teljes bizonyító erejű magánokiratot fel lehet 

használni, amely a jogviszonyt, jogosultságot valószínűsíti, így pl. 

- a foglalkoztató vagy egyéb szerv által kiadott igazolás a bejelentésről,  

- az állami adóhatóság által érkeztetett/iktatott bejelentőlap  

- munkaszerződés, vagy kinevezési okirat, tanulói szerződés  

- 3 hónapnál nemrégebbi bérfizetési igazolás, írásos elszámolás  

- diákigazolvány, iskolalátogatási igazolás 

- állami foglalkoztatási szerv, nyugdíjfolyósító határozata a folyósításról  

- hatósági bizonyítvány a rászorultságról. 

A biztosítás vagy az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság utólagos megállapítása, törlése 

tárgyában a határozat meghozatalára a járulék utólagos megállapítása nélkül egészségbiztosítási szerv 

ellenőrzési szakterülete, a járulék utólagos megállapítására az állami adóhatóság jogosult. Az 

ellenőrzési szakterület a törlésről szóló határozata mellékleteként tájékoztató levélben felszólítja a 

foglalkoztatót a bejelentési kötelezettség teljesítésére, valamint hogy igazolja az egészségbiztosítási 

osztály felé a bejelentés szabályszerű teljesítését. Amennyiben a foglalkoztató nem igazolja a 

bejelentés szabályszerű teljesítését, úgy a szakterület mulasztási bírság kiszabásával szankcionálhatja 

a foglalkoztatót. 

 

 

Jogosultak köre: 

A biztosítottak, valamint azon személyek, akik az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére 

jogosultak. 
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Szükséges iratok: 

Magyar állampolgárok esetén személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványok 

(Személyazonosító igazolvány, érvényes útlevél, kártya formátumú vezetői engedély, 14 éven aluliaknál 

diákigazolvány, anyakönyvi kivonat), lakcímkártya, TAJ Hatósági Igazolvány, továbbá a jogosultságot 

alátámasztó irat 

Nem magyar állampolgárok esetén idegenrendészeti okmányok (tartózkodási kártya, regisztrációs 

igazolás, letelepedési engedély, stb.), szálláshelyet igazoló dokumentum, vagy lakcímkártya, valamint 

TAJ Hatósági Igazolvány, vagy igazolás, továbbá a jogosultságot alátámasztó irat 

 

Nyomtatványok elérhet ősége:  

Az okirati bizonyítási eljárás megindításához nincs szükség előzetesen nyomtatvány kitöltésére. 

 

Eljárási költségek: 

Az okirati bizonyítási eljárás illeték- és költségmentes.  

 

Hol intézzem el?  

A Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Egészségbiztosítási 

Nyilvántartási és Lakástámogatási Osztály központi ügyfélszolgálatának címe: 4400 Nyíregyháza, 

Vörösmarty tér 7. 

 

Ügyintézési id ő: 

8 nap 

 

Kapcsolódó jogszabályok: 

1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint 

e szolgáltatások fedezetéről 

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

törvény végrehajtásáról 

 

Ügyintéz ők neve, elérhet ősége: 

Magyar Lászlóné      42/312-177/5879-es mellék 

Ács Jánosné       42/312-177/5834-es mellék 

 

Ügyfélfogadási idő: 

Központi ügyfélszolgálat: Hétfő: 8.00-16.00, Kedd-Csütörtök: 8.00-13.00, Péntek: 8.00-11.00 

 

 

Nyíregyháza, 2020. március 10.  
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Ügytípus megnevezése: Európai Egészségbiztosítási K ártya kiállítása 

 

Ügytípus rövid leírása:  

A magyar egészségügyi szolgáltatásokra jogosult személy az Európai Egészségbiztosítási Kártya (EU-

Kártya) alapján veheti igénybe az Európai Gazdasági Térség (EGT) egy másik tagállamában, valamint 

Svájcban való tartózkodása során orvosilag szükségessé váló szolgáltatásokat. A Kártyát csak az adott 

állam társadalombiztosítási szervével szerződött szolgáltató fogadja el, és olyan módon kell ellátnia a 

magyar biztosítottat, mintha az adott tagállamban lenne biztosított. Egy adott tagállamban felmerülő 

ellátás igénybevétele esetén a fizetendő önrészt a szolgáltatást igénybevevőjének kell fizetnie, ezt 

visszatéríteni a későbbiek során sem lehet. Az eljárás minden esetben kérelemre indul, a Kártya 

kibocsátásával kapcsolatos feladatot a Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

Egészségbiztosítási Nyilvántartási és Lakástámogatási Osztály megyei illetékességgel végzi. Az 

ügyintézés személyesen, elektronikusan, meghatalmazott által, illetve postai úton történhet. Kiskorú 

esetében a törvényes képviselő járhat el. Az Európai Egészségbiztosítási Kártya kizárólag a 

nyilvántartásban szereplő érvényes jogviszony esetén állítható ki, érvényessége a kiállítástól számított 

3 év. A korlátozott jogosultság esetén a korlátozás időtartamáig. 18 év alatti kiskorú személy esetén 

legkésőbb a 18. életév betöltéséig. 

 

Jogosultak köre: 

Magyarországon biztosítottnak minősülő, illetve az egészségügyi szolgáltatásokra egyéb jogcímen 

jogosult személyek. A biztosítási jogviszony megléte a kiállítás előtt minden esetben ellenőrzésre kerül. 

 

Szükséges iratok: 

Magyar állampolgárok esetén személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványok 

(Személyazonosító igazolvány, érvényes útlevél, kártya formátumú vezetői engedély, 14 éven aluliaknál 

diákigazolvány, anyakönyvi kivonat), valamint lakcímkártya 

Nem magyar állampolgárok esetén idegenrendészeti okmányok (tartózkodási kártya, regisztrációs 

igazolás, letelepedési engedély, stb.), valamint szálláshelyet igazoló dokumentum, vagy lakcímkártya. 

 

Nyomtatványok elérhet ősége:  

Az Eu Kártya igényléséhez szükséges nyomtatvány letölthető az OEP honlapjáról az alábbi címről: 

http://neak.gov.hu/data/cms1019051/NEU.67.K.pdf 

Meghatalmazás minta Eu Kártya igényléséhez:  

http://neak.gov.hu/data/cms1018907/NEU.68.K.pdf 
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Eljárási költségek: 

Az Európai Egészségbiztosítási Kártya kiállítása alapesetben díjmentes. 

Amennyiben a Kártya elveszett, megrongálódott, vagy ellopták, az igazgatási szolgáltatási díj összege: 

3.000,- Ft 

 

Hol intézzem el?  

A Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Egészségbiztosítási 

Nyilvántartási és Lakástámogatási Osztály központi ügyfélszolgálatának címe: 4400 Nyíregyháza, 

Vörösmarty tér 7. 

Ügyintézési id ő: 

8 nap, rendezett jogviszonnyal rendelkező igénylő személyes megjelenése esetén azonnal 

 

Kapcsolódó jogszabályok: 

1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

törvény végrehajtásáról 

1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint 

e szolgáltatások fedezetéről 

 

Ügyintéz ők neve, elérhet ősége: 

Bodóné Debreceni Tünde 42/312-177/5876-os mellék 

Tamaskovics Anikó :42/312-177/5293-as mellék 

Pózmán Ildikó 42/312-177/5847-es mellék 

Papp-Nizsalóczki Anita 42/312-177/5876-os mellék 

 

Ügyfélfogadási idő: 

Központi ügyfélszolgálat: Hétfő: 8.00-16.00, Kedd-Csütörtök: 8.00-13.00, Péntek: 8.00-11.00 

 

 

 

 

Nyíregyháza, 2020. március 10. 
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Ügytípus megnevezése: TAJ kártya pótlása  

 

Ügytípus rövid leírása:  

Az egészségügyi szolgáltatások igénybevétele Magyarországon a társadalombiztosítási azonosító jelet 

(TAJ) tartalmazó hatósági igazolvány felmutatásával történik. Az eljárás minden esetben kérelemre 

indul, a hatósági igazolvány kibocsátásával kapcsolatos feladatot a Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási Főosztály Egészségbiztosítási Nyilvántartási és Lakástámogatási Osztály megyei 

illetékességgel végzi. Az ügyintézés személyesen, meghatalmazott által, illetve postai úton történhet. 

Ez utóbbi esetben az aláírt nyomtatvány mellett az azonosításhoz szükséges okmányoknak az ügyfél 

aláírásával hitelesített másolatát, illetve igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettség esetén annak 

megfizetéséről szóló igazolást is csatolni kell. 

 

Jogosultak köre: 

Magyarországon élő magyar állampolgárok, illetve azon külföldiek, akik biztosítottnak minősülnek, 

illetve az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére jogosultságot szereztek. 

 

Szükséges iratok: 

Magyar állampolgárok esetén személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványok 

(Személyazonosító igazolvány, érvényes útlevél, kártya formátumú vezetői engedély, 14 éven aluliaknál 

diákigazolvány, anyakönyvi kivonat), valamint lakcímkártya 

Nem magyar állampolgárok esetén idegenrendészeti okmányok (tartózkodási kártya, regisztrációs 

igazolás, letelepedési engedély, stb.), valamint szálláshelyet igazoló dokumentum, vagy lakcímkártya, 

továbbá a jogosultságot alátámasztó irat 

 

 

Nyomtatványok elérhet ősége:  

Az igénylőlap letölthető a NEAK honlapjáról az alábbi címről:  

http://www.neak.gov.hu/data/cms1025704/NYT.53.K.pdf  

 

 

Eljárási költségek: 

A TAJ hatósági igazolvány első alkalommal történő kiállítása, illetve az adatok változása, vagy téves 

feltüntetése, eltulajdonítás esetén a kiállítás ingyenes. 

Amennyiben a TAJ kártya elveszett, megrongálódott, az igazgatási szolgáltatási díj összege: 3.000,- Ft 
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Hol intézzem el?  

A Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Egészségbiztosítási 

Nyilvántartási és Lakástámogatási Osztály központi ügyfélszolgálatának címe: 4400 Nyíregyháza, 

Vörösmarty tér 7. 

2019.07.01-től bármely kormányablakban igényelhető TAJ hatósági igazolvány másodlat, rendezett 

jogviszony esetén. 

 

Ügyintézési id ő: 

8 nap, személyes megjelenés, rendezett jogviszony esetén azonnal 

 

Kapcsolódó jogszabályok: 

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

törvény végrehajtásáról 

1996. évi XX. törvény a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok 

használatáról 

1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint 

e szolgáltatások fedezetéről 

 

Ügyintéz ők neve, elérhet ősége: 

Tőkésné Ősz Nikoletta 42/312-177/5878-as mellék 

Szénásiné Rádai Zsuzsanna 42/312-177/5891-es mellék 

 

Ügyfélfogadási idő: 

Központi ügyfélszolgálat: Hétfő: 8.00-16.00, Kedd-Csütörtök: 8.00-13.00, Péntek: 8.00-11.00 

 

 

 

 

Nyíregyháza, 2020. március 10. 
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Ügytípus megnevezése: Hatósági bizonyítvány kiállít ása babaváró támogatás, családok 

otthonteremtési kedvezménye, otthonteremtési kamatt ámogatás igénylése céljából  

 

Ügytípus rövid leírása:  

A családok otthonteremtési kedvezményei, az otthonteremtési kamattámogatás, valamint a babaváró 

támogatás igénylésének feltétele az egészségbiztosítási szerv által kiállított hatósági bizonyítvány, mely 

igazolja, hogy az igénylő a kérelem benyújtásának időpontjában 30 napnál nem régebbi okirattal 

igazolja, hogy az egészségbiztosítási szerv nyilvántartásában a társadalombiztosítás ellátásaira és a 

magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 5. §-

a szerint biztosítottnak minősül.  

A kedvezmények igényléséhez eltérő időszakot kell vizsgálni, 180 nap, 1 év, 2 év, 3 év folyamatos Tbj. 

5. §. szerinti biztosítási jogviszonnyal kell rendelkezni, az igénylés céljának megfelelően. Jelenleg 7 féle 

igénylési cél megjelölésére van lehetőség.  

Az eljárás minden esetben kérelemre indul, a Hatósági bizonyítvány kibocsátásával kapcsolatos 

feladatot a Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Egészségbiztosítási Nyilvántartási és 

Lakástámogatási Osztály megyei illetékességgel végzi. Az ügyintézés személyesen, elektronikusan, 

meghatalmazott által, illetve postai úton történhet.  

 

Jogosultak köre: 

A Tbj. 5. § szerinti biztosított természetes személyek, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott 

követelmények alapján.  

 

Szükséges iratok: 

Személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványok (Személyazonosító igazolvány, 

érvényes útlevél, kártya formátumú vezetői engedély, állandó lakóhelyet igazoló lakcímkártya, TAJ 

Hatósági Igazolvány 

 

Nyomtatványok elérhet ősége:  

A családok otthonteremtési kedvezményeinek igényléséhez szükséges biztosítási jogviszonyt igazoló 

hatósági bizonyítványhoz szükséges igénylőlap az alábbi címről tölthető le: 

http://www.neak.gov.hu/data/cms1025706/NYT.54.K.pdf 

A babaváró támogatás igényléséhez szükséges hatósági bizonyítvány kiállításához a nyomtatvány az 

alábbi elérhetőségen található: 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/hirek/napokon-belul-indul-a-csaladvedelmi-akcioterv 

 

Eljárási költségek: 

A hatósági bizonyítvány kiállítása illeték- és költségmentes. 
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Hol intézzem el?  

A Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Egészségbiztosítási 

Nyilvántartási és Lakástámogatási Osztály központi ügyfélszolgálatának címe: 4400 Nyíregyháza, 

Vörösmarty tér 7. 

 

A hatósági bizonyítvány igényléséhez szükséges nyomtatvány bármely kormányablakban leadható. 

 

Ügyintézési id ő: 

8 nap/ a 341/2011. Korm. rendelet szerinti otthonteremtési kamattámogatás igénylése esetén 3 

munkanap 

 

Kapcsolódó jogszabályok: 

A babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III.12.) Korm. rendelet, 

16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú 

támogatásról 

17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi 

otthonteremtési kedvezményről 

 

 

Ügyintéz ők neve, elérhet ősége: 

Varjas-Pásztor Anikó     42/312-177/5897-es mellék 

Szilágyi Gabriella     42/312-177/5892-es mellék 

Magyar Lászlóné      42/312-177/5879-es mellék 

 

 

Ügyfélfogadási idő: 

Hétfő: 8.00-16.00  

Kedd-Csütörtök: 8.00-13.00  

Péntek: 8.00-11.00 

 

 

 

Nyíregyháza, 2020. március 10. 
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A lakáscélú állami támogatásokhoz kapcsolódó ügytíp usok 

 

Ügytípus megnevezése: A Magyar Állam javára bejegyz ett jelzálogjog, illetve elidegenítési és 

terhelési tilalmat érint ő ingatlan-nyilvántartási változtatások bejegyzéséhe z és törléséhez 

szükséges engedély kiadása 

 

Ügytípus rövid leírása:  

A támogatási időszakban a támogatott személynek a Kormányhivatal hozzájárulását kell kérnie az 

ingatlan tulajdoni viszonyaiban bekövetkező változáshoz; további jelzálogjog bejegyzéséhez, 

ranghely előzetes biztosításához, ill. ranghely cseréhez, további jogok, ill. tények bejegyzéséhez, 

társasház vagy lakásszövetkezet alapításához. 

Az állam javára bejegyzett jelzálogjog, ill. elidegenítési és terhelési tilalom törlését kérheti a támogatott 

személy, ha a támogatás összegét önként visszafizette, a támogatás összegét letétbe helyezte, a 

terheket más lakóingatlanra átjegyezték, a megelőlegező kölcsönt közvetlen támogatás váltja fel, a 

támogatási időszak eltelt és visszafizetési kötelezettséget felfüggesztő határozat sincs érvényben. 

 

Szükséges iratok  

A kérelmezőnek az alábbi iratokat kell benyújtani: 

- Kérelem az ügyfél aláírásával ellátva 

- Jogerős lakhatási vagy használatbavételi engedély vagy használatba vételt tudomásul vevő 

hatósági bizonyítvány (ha a támogatást építésre fordította)  

- Adásvételi szerződés (ha a támogatást vásárlásra fordította)  

- Támogatási szerződés  

- Meghatalmazás, ha az ügyfél nevében képviselő jár el 

- Egyéb 

 

Nyomtatványok elérhet ősége:  

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

 

Eljárási költség:  

Az engedély, hozzájárulás kiállításáért illetéket, igazgatási szolgáltatási díjat a kérelmezőnek fizetnie 

nem kell. 

 

 

 

Hol intézzem el  

A kérelmet a támogatott ingatlan fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal bírálja el 
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Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal  

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály  

Egészségbiztosítási Nyilvántartási és Lakástámogatási Osztály  

Cím: 4400 Nyíregyháza, Vörösmarty tér 7. szám, 4400 Nyíregyháza, Pf.155.,  

Ügyfélfogadás:  hétfő: 8.00-14.00,  

kedd: 8.00-15.30,  

szerda-csütörtök: 8.00-14.00,  

péntek: nincs ügyfélfogadás 

 

Ügyintézési id ő: 

1/2017.(I.5.) NGM utasítás a lakáscélú állami támogatások eljárásrendjéről alapján 15 nap. 

 

Kapcsolódó jogszabályok:  

- a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet,  

- a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról 

szóló 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet,  

- az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet,  

- a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintő megtérítésről és a közszférában 

dolgozók támogatásáról szóló 57/2012. (III. 30.) Korm. rendelet, az adósságrendezésben részt 

vevő természetes személyek lakhatási feltételeinek megtartása céljából nyújtott törlesztési 

támogatásról szóló 274/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet,  

- az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 

10.) Korm. rendelet,  

- a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről 

szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet  

-  

Ügyintéz ők neve, elérhet ősége:  

Tóth Gábor Lászlóné 42/599-673  

Csorvásiné Jenei Judit 42/795-685 

Dr. Olasz Renáta 42/795-684 

Szilágyi Mihály  42/795-686 

Albert Andrea  42/795-105 

 

e-mail: eb.nyilvantartas.lakastamogatas@szabolcs.gov.hu  

 

Nyíregyháza, 2020. március 10. 
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Ügytípus megnevezése: A lakáscélú állami támogatás visszafizetésének felfüggesztésér ől, az 

állam javára a támogatott ingatlanra bejegyzett jel zálogjog, illetve azt biztosító elidegenítési és 

terhelési tilalom másik ingatlanra való átjegyzésér ől 

 

Ügytípus rövid leírása:  

A támogatással megszerzett lakóingatlannak az állam visszakövetelés iránti igényének tartama alatti 

elidegenítése ellenére a lakáscélú támogatást visszafizetni abban az esetben nem kell, ha az 

elidegenítés a lakásigény újabb lakóingatlannal való kielégítése céljából történt. 

A visszafizetési kötelezettséget a lakás tulajdonosának a bejelentése (az elidegenítés időpontjától 

számított 30 napon belül) megtételét követő legfeljebb 60 napon belül benyújtott kérelme alapján a 

támogatással érintett ingatlan fekvésének helye szerint illetékes Megyei Kormányhivatal függeszti 

fel, feltéve, hogy a támogatott személy az igénybevett támogatás összegét a „10032000-01501315 

Kincstár lakáscélú kedvezmények letéti számlára” előzetesen befizette. A felfüggesztés időtartamát 

az igénybevett támogatás összegének kincstári letéti számlára érkezésének napjától kell számítani. 

A felfüggesztés egy, illetve három éves időtartama egy alkalommal legfeljebb 2 évvel 

meghosszabbítható, ha ezt a támogatott személy a határidő lejárta előtt kérelmezi. 

Ha a támogatott személy a határidő lejártáig az újabb lakás megszerzését adásvételi vagy 

csereszerződés, illetve építés esetében a használatbavételi engedély bemutatásával hitelt 

érdemlően igazolja, és a korábbi lakás elidegenítéséből származó teljes bevételt az új lakás 

megszerzésére fordította, akkor az állami igényhez fűződő kötelezettség az eredeti határidő lejártáig 

terheli. A felfüggesztés megszüntetéséről a Megyei Kormányhivatal határozatban dönt, megállapítja 

a kincstári letéti számláról a támogatott személynek kifizethető összeget és intézkedik a terhek 

másik lakásra történő bejegyeztetése iránt.  

Ha a támogatott személy a másik lakás megszerzését a felfüggesztés időtartama alatt nem igazolja, 

vagy kisebb értékű lakás megszerzését igazolja, a kincstári letéti számlán elhelyezett összeg, illetve 

annak arányos része visszafizetett támogatásnak minősül. 

 

Szükséges iratok  

A kérelmezőnek az alábbi iratokat kell benyújtani: 

- bejelentés a támogatott ingatlan elidegenítéséről az ügyfél aláírásával ellátva 

- Kérelem az ügyfél aláírásával ellátva 

- Jogerős lakhatási vagy használatbavételi engedély vagy használatba vételt tudomásul vevő 

hatósági bizonyítvány (ha a támogatást építésre fordította)  

- Adásvételi szerződés (ha a támogatást vásárlásra fordította)  

- Támogatási szerződés  

- Meghatalmazás, ha az ügyfél nevében képviselő jár el 

- Egyéb: támogatás összegének befizetését igazoló irat, elidegenítésre vonatkozó okirat, 

értékbecslés/adó- és értékbizonyítvány 
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Nyomtatványok elérhet ősége:  

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

 

Eljárási költség:  

A felfüggesztés/átjegyzés kérelemre induló közigazgatási hatósági eljárás, a megindításához a 

kérelmezőnek 3.000,- Ft általános eljárási illetéket kell megfizetnie. 

 

Hol intézzem el  

A kérelmet a támogatott ingatlan fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal bírálja el 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal  

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály  

Egészségbiztosítási Nyilvántartási és Lakástámogatási Osztály  

Cím: 4400 Nyíregyháza, Vörösmarty tér 7. szám, 4400 Nyíregyháza, Pf.155.,  

Ügyfélfogadás:  hétfő: 8.00-14.00,  

kedd: 8.00-15.30,  

szerda-csütörtök: 8.00-14.00,  

péntek: nincs ügyfélfogadás 

 

Ügyintézési id ő: 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján 30 nap. 

 

Kapcsolódó jogszabályok:  

- a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet,  

- az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 

10.) Korm. rendelet,  

- a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről 

szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet  

 

Ügyintéz ők neve, elérhet ősége:  

Tóth Gábor Lászlóné 42/599-673  

Csorvásiné Jenei Judit 42/795-685 

Dr. Olasz Renáta 42/795-684 

Szilágyi Mihály  42/795-686 

Albert Andrea  42/795-105 

 

e-mail: eb.nyilvantartas.lakastamogatas@szabolcs.gov.hu  

 

Nyíregyháza, 2020. március 10. 
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Ügytípus megnevezése: A három- vagy többgyermekes c saládok lakáscélú jelzáloghitel-

tartozásainak csökkentése 

 

Ügytípus rövid leírása:  

A három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről szóló 

337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet (Jtcsr.) szerint 2019. július 1-jétől már a második vagy további 

gyermek születésére tekintettel a Jtcsr.-ben meghatározott feltételekkel a központi költségvetésből 

vissza nem térítendő állami támogatás vehető igénybe a Magyarország területén lévő lakást, 

lakóházat, tanyát vagy birtokközpontot terhelő forintalapú lakáscélú jelzáloghiteltartozás 

csökkentése érdekében.  

 

Szükséges iratok  

A kérelmezőnek az alábbi iratokat kell benyújtani: 

 

- Személyi igazolvány/útlevél/gépjárművezetői engedély (amennyiben van, akkor a gyermekeké 

is) 

- Adóigazolvány (gyermekeké is)  

- Személyi azonosító jelet és lakcímet tanúsító igazolvány {lakcímkártya} (gyermekeké is) 

- Nem magyar állampolgár támogatott személy esetén további személyes dokumentumok 

- Kitöltött erkölcsi bizonyítványt igénylő adatlap helyett erkölcsi bizonyítvány csatolása ajánlott 

- Várandósság esetén várandósgondozási könyv másolati példánya 

- Elhalálozott gyermekre vonatkozó halotti anyakönyvi kivonat 

- Halva született gyermekre vonatkozó, a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról 

szóló 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete szerinti okirat 

- Elvált szülők kiskorú gyermekeinek elhelyezését rögzítő bírósági ítélet 

- Gyámhatóság kirendelő határozata 

- Osztatlan közös tulajdonban lévő, több önálló használati egységet érintő ingatlan (pl. ikerház) 

esetében megosztási vázrajz (amennyiben rendelkezésre áll) és a közös tulajdon használatára 

vonatkozó, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt használati megosztási 

megállapodás. 

- Támogatással csökkentendő jelzáloghitel-szerződés másolati példánya 

- Házassági anyakönyvi kivonat 

- Gyermekek születési anyakönyvi kivonatai 

- Egyéb dokumentumok 

 

 

Nyomtatványok elérhet ősége:  

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

Az eljárásért illetéket, igazgatási szolgáltatási díjat a kérelmezőnek fizetnie nem kell. 

 

Hol intézzem el  

A kérelmet a támogatott ingatlan fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal bírálja el 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal  

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály  

Egészségbiztosítási Nyilvántartási és Lakástámogatási Osztály  

Cím: 4400 Nyíregyháza, Vörösmarty tér 7. szám, 4400 Nyíregyháza, Pf.155.,  

Ügyfélfogadás:  hétfő: 8.00-14.00,  

kedd: 8.00-15.30,  

szerda-csütörtök: 8.00-14.00,  

péntek: nincs ügyfélfogadás 

 

Ügyintézési id ő: 

 

A három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről szóló 

337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet alapján 60 nap. 

 

Kapcsolódó jogszabályok:  

A három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről szóló 

337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet 

 

Ügyintéz ők neve, elérhet ősége:  

Tóth Gábor Lászlóné 42/599-673  

Csorvásiné Jenei Judit 42/795-685 

Dr. Olasz Renáta 42/795-684 

Szilágyi Mihály  42/795-686 

Albert Andrea  42/795-105 

 

e-mail: eb.nyilvantartas.lakastamogatas@szabolcs.gov.hu  

 

 

 

Nyíregyháza, 2020. március 10. 
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Ügytípus megnevezése: Közvetlen támogatásra, kamatt ámogatásra, babaváró kölcsönre 

illet őleg babaváró támogatásra jogosító feltételeknek (a továbbiakban: feltételeknek) való 

megfelelés megállapítása iránti eljárás.  

 

Ügytípus rövid leírása:  

Az ügyfél kérelmére indul az eljárás a közvetlen támogatásra, kamattámogatásra, babaváró kölcsönre 

illetőleg babaváró támogatásra jogosító feltételeknek (a továbbiakban: feltételek) való megfelelés 

megállapítása iránt. A kormányhivatalhoz a kérelmet a hitelintézeti döntés kézhezvételét követő 15 

napon belül kell benyújtani, amelyhez csatolni szükséges a hitelintézet által kiadott elutasító levelet. 

A hitelintézet az elutasítás indokolásában köteles megjelölni azokat a jogszabályi feltételeket, 

amelyeknek a támogatást igénylő személy a megítélése szerint nem felel meg, illetve nem teljesített. 

A hatóságnak méltányossági jogköre nincs, továbbá az igénylő támogatási feltételeknek való 

megfelelését megállapító döntése a hitelintézetek hitelezési tevékenységét nem korlátozhatja. 

 

Szükséges iratok  

A támogatásra jogosító feltételek megállapítása iránti kérelem és a hitelintézet elutasító döntése. 

  

Nyomtatványok elérhet ősége:  

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

 

Eljárási költség:  

Az eljárás illetékmentes. 

 

Hol intézzem el  

A kérelmet a támogatott ingatlan fekvése szerinti, babaváró kölcsön és támogatás esetében az igénylő 

lakóhelye ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes megyei kormányhivatal bírálja el. 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal  

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály  

Egészségbiztosítási Nyilvántartási és Lakástámogatási Osztály  

Cím: 4400 Nyíregyháza, Vörösmarty tér 7. szám, 4400 Nyíregyháza, Pf.155.,  

Ügyfélfogadás:  hétfő: 8.00-14.00,  

kedd: 8.00-15.30,  

szerda-csütörtök: 8.00-14.00,  

péntek: nincs ügyfélfogadás 

 

Ügyintézési id ő: 

A vonatkozó Korm. rendeletek alapján 30 nap. 
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Kapcsolódó jogszabályok: 

- a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet,  

- a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról 

szóló 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet,  

- az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet,  

- a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintő megtérítésről és a közszférában 

dolgozók támogatásáról szóló 57/2012. (III. 30.) Korm. rendelet, az adósságrendezésben részt 

vevő természetes személyek lakhatási feltételeinek megtartása céljából nyújtott törlesztési 

támogatásról szóló 274/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet,  

- az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 

10.) Korm. rendelet,  

- a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről 

szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet, 

- a babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III.12) Korm. rendelet 

 

Ügyintéz ők neve, elérhet ősége:  

Tóth Gábor Lászlóné 42/599-673  

Csorvásiné Jenei Judit 42/795-685 

Dr. Olasz Renáta 42/795-684 

Szilágyi Mihály  42/795-686 

Albert Andrea  42/795-105 

 

e-mail: eb.nyilvantartas.lakastamogatas@szabolcs.gov.hu  

 

 

 

Nyíregyháza, 2020. március 10. 
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Ügytípus megnevezése: A támogatás igénybevételének jogszer űségét vizsgáló eljárás, a 

lakáscélú állami támogatással összefügg ő állami követelés megfizetésére kötelez ő eljárás 

 
Ügytípus rövid leírása:  

Hivatalból indítja a lakástámogatási hatóságként eljáró kormányhivatal az igénybevétel jogszerűségére 

irányuló hatósági ellenőrzést, továbbá a lakáscélú állami támogatásokkal összefüggő állami 

követeléseket érvényesítő közigazgatási hatósági eljárást. A kormányhivatal határozatban intézkedik a 

jogosulatlanul igénybe vett állami támogatás és Ptk. szerinti kamatai visszafizetése iránt. 

 

Szükséges iratok  

A hatóság hivatalból szerzi be a tényállás tisztázásához szükséges iratokat. 

 

Nyomtatványok elérhet ősége:  

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

 

Eljárási költség:  

Az eljárás illetékmentes. 

 

Hol intézzem el  

 

Az eljárást ingatlan fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal folytatja le. 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal  

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály  

Egészségbiztosítási Nyilvántartási és Lakástámogatási Osztály  

Cím: 4400 Nyíregyháza, Vörösmarty tér 7. szám, 4400 Nyíregyháza, Pf.155.,  

Ügyfélfogadás:  hétfő: 8.00-14.00,  

kedd: 8.00-15.30,  

szerda-csütörtök: 8.00-14.00,  

péntek: nincs ügyfélfogadás 

 

Ügyintézési id ő: 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján 30 nap. 
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Kapcsolódó jogszabályok:  

 

- a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet,  

- a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról 

szóló 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet,  

- az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet,  

- a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintő megtérítésről és a közszférában 

dolgozók támogatásáról szóló 57/2012. (III. 30.) Korm. rendelet, az adósságrendezésben részt 

vevő természetes személyek lakhatási feltételeinek megtartása céljából nyújtott törlesztési 

támogatásról szóló 274/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet,  

- az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 

10.) Korm. rendelet,  

- a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről 

szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet, 

 

Ügyintéz ők neve, elérhet ősége:  

Tóth Gábor Lászlóné 42/599-673  

Csorvásiné Jenei Judit 42/795-685 

Dr. Olasz Renáta 42/795-684 

Szilágyi Mihály  42/795-686 

Albert Andrea  42/795-105 

 

e-mail: eb.nyilvantartas.lakastamogatas@szabolcs.gov.hu  

 
 
 
 
 
Nyíregyháza, 2020. március 10. 
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Ügytípus megnevezése: Fizetési kedvezmény biztosítá sa lakáscélú állami támogatás 

visszafizetési kötelezettség esetén. 

 
Ügytípus rövid leírása:  

A lakástámogatási hatóság fizetési kedvezményt csak a kötelezettnek a visszafizetést elrendelő 

határozat véglegessé válását követő 30. napig benyújtott, erre irányuló kérelmére engedélyezheti. A 

visszafizetést elrendelő határozat véglegessé válását követő 30. napon túl, de az állami adó- és 

vámhatóság által foganatosított végrehajtásra átadás előtt előterjesztett kérelem lakástámogatási 

hatóság által történő bírálatának feltétele, hogy a kötelezett a fizetési kedvezmény iránti kérelem 

benyújtásával egyidejűleg igazolási kérelmet is terjesszen elő, amelyben valószínűsíti, hogy 

önhibáján kívüli ok vezetett a késlekedéséhez. A végrehajtás elrendelését követően benyújtott 

fizetési kedvezmény iránti kérelmet az állami adó- és vámhatóság bírálhatja el. Fizetési kedvezmény 

engedélyezhető, ha a támogatás azonnali és egyösszegű megfizetése a kérelmezőnek családi, 

jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel aránytalanul súlyos terhelést jelent. 

 

Szükséges iratok  

Csatolni szükséges azokat az iratokat/igazolásokat, melyek alátámasztják, hogy a támogatás azonnali 

és egy összegű megfizetése aránytalanul súlyos terhelést jelent (jövedelemigazolások….). 

 

Nyomtatványok elérhet ősége:  

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

 

Eljárási költség:  

Az eljárás illetékmentes. 

 

Hol intézzem el  

Az eljárást ingatlan fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal folytatja le. 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal  

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály  

Egészségbiztosítási Nyilvántartási és Lakástámogatási Osztály  

Cím: 4400 Nyíregyháza, Vörösmarty tér 7. szám, 4400 Nyíregyháza, Pf.155.,  

Ügyfélfogadás:  hétfő: 8.00-14.00,  

kedd: 8.00-15.30,  

szerda-csütörtök: 8.00-14.00,  

péntek: nincs ügyfélfogadás 

 

Ügyintézési id ő: 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján 30 nap. 
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Kapcsolódó jogszabályok:  

- a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet,  

- a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról 

szóló 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet,  

- az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet,  

- a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintő megtérítésről és a közszférában 

dolgozók támogatásáról szóló 57/2012. (III. 30.) Korm. rendelet, az adósságrendezésben részt 

vevő természetes személyek lakhatási feltételeinek megtartása céljából nyújtott törlesztési 

támogatásról szóló 274/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet,  

- az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 

10.) Korm. rendelet,  

- a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről 

szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet, 

 

Ügyintéz ők neve, elérhet ősége:  

Tóth Gábor Lászlóné 42/599-673  

Csorvásiné Jenei Judit 42/795-685 

Dr. Olasz Renáta 42/795-684 

Szilágyi Mihály  42/795-686 

Albert Andrea  42/795-105 

 

e-mail: eb.nyilvantartas.lakastamogatas@szabolcs.gov.hu  

 
 
 

 

 

Nyíregyháza, 2020. március 10. 

 

 

  

        


