
  
 

 

Gyermekgondozást segítő ellátás 

1. Az eljáró hatóság megnevezése, illetékességi területe 

 

1.1.  Az eljáró hatóság megnevezése 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Sátoraljaújhelyi Járási Hivatala 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Ózdi Járási Hivatala 

 

A Gyermeknevelési támogatásra vonatkozó eljárásban az ellátásra jogosult családtámogatási ügyben 

- kivéve ha jogszabály másként rendelkezik vagy az ügyet jogszabály családtámogatási kifizetőhely 

hatáskörébe utalta - első fokon a Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal, a családok támogatásáról szóló 1998. 

évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 13. számú melléklet 

szerinti családtámogatási feladatkörében eljáró járási hivatala jár el. 

 

1.2.  Az eljáró hatóság illetékességi területe:  

 

Miskolci Járási Hivatal jár el a következő járások települései esetén jár el: 

Cigándi Járási Hivatal, Edelényi Járási Hivatal, Encsi Járási Hivatal, Gönci Járási Hivatal, 

Kazincbarcikai Járási Hivatal, Mezőcsáti Járási Hivatal, Mezőkövesdi Járási Hivatal, Miskolci Járási 

Hivatal, Putnoki Járási Hivatal, Sárospataki Járási Hivatal, Szerencsi Járási Hivatal, Szikszói Járási 

Hivatal, Tiszaújvárosi Járási Hivatal, Tokaji Járási Hivatal  

Sátoraljaújhelyi Járás települései. 

 

Alsóberecki, Alsóregmec, Bózsva, Felsőberecki, Felsőregmec, Filkeháza, Füzér, Füzérkajata, 

Füzérkomlós, Füzérradvány, Hollóháza, Kishuta, Kovácsvágás, Mikóháza, Nagyhuta, Nyíri, Pálháza, 

Pusztafalu, Sátoraljaújhely, Vágáshuta, Vilyvitány 

 

Ózdi Járás települései: 

Arló, Borsodbóta, Borsodnádasd, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely, Csokvaomány, 

Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Járdánháza, Kissikátor, Lénárddaróc, Nekézseny, Ózd, Sáta, 

Uppony 

 

 

 

 

https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/


  
 

2. A kérelem benyújtásának módja (ideje, helye, módja) és a csatolandó iratok 

 

 

 

2.1.  A kérelem benyújtásának ideje 

 

A családtámogatási ellátás a kérelem benyújtásának időpontjától jár, feltéve, hogy a benyújtás 

időpontjában a jogosultság fennáll. Az anyasági támogatáshoz szükséges feltétel, hogy az erre 

vonatkozó kérelem a szülést követő 6 hónapon belül benyújtásra kerüljön.  

 

2.2. A kérelem benyújtásának helye, módja  

 

A kérelem személyesen vagy postai úton nyújtható be. 

 

A járási hivatalok elérhetőségei az alábbi linken találhatóak meg: 

 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/borsod-abauj-zemplen/elerhetosegek 

 

2.3. A kérelem benyújtása, a kérelemhez szükséges dokumentumok 

 

A családtámogatási eljárásban a kérelmet írásban kell előterjeszteni. A „Kérelem Anyasági 

támogatásra" elnevezésű nyomtatványon kell benyújtani. 

 

A kérelemhez mellékelendő iratokat nem kell eredetben csatolni, elegendő azok egyszerű másolatban 

történő benyújtása, illetve a kérelem személyes benyújtása esetén, ahol az megengedett, azok 

bemutatása. Egyszerű másolatra az ügyfél aláírása szükséges arra, hogy a másolat megegyezik az 

eredetivel. Az ellátást igénylő, valamint a gyermek természetes személyazonosító adatait érvényes 

személyazonosító igazolvánnyal vagy a személyazonosság igazolására alkalmas más hatósági 

igazolvány (pl. útlevél, kártya típusú gépjárművezetői engedély) bemutatásával kell igazolni.  

Ha az ügyfél nem rendelkezik személyazonosításra alkalmas irattal, akkor annak pótlására fel kell 

hívni - egyidejűleg tájékoztatni kell arról, hogy amennyiben a megadott időn belül 

személyazonosításra alkalmas iratot nem mutat be vagy nem csatol, a kérelem érdemi vizsgálat 

nélküli elutasításának van helye. 

A kérelemhez csatolni kell: 

 a várandós gondozást végző védőnő igazolásának  másolatát  arról, hogy a szülő nő 

– a várandós gondozási könyvben rögzítettek tanúsága  szerint – a  szükséges 

alkalommal részt vett a várandós gondozáson;  

 Amennyiben a szülő nő hitelt érdemlően igazolja, hogy a terhesség időtartama alatt legalább 5 

hónap időtartamig egybefüggően külföldön tartózkodott, úgy a várandós gondozást végző 

védőnő  igazolását nem kell a kérelméhez csatolnia. 

 A kérelem benyújtásával egyidejűleg be kell mutatni, vagy csatolni kell 

 halva született gyermek esetén a halva születés tényét bizonyító okirat másolatát,  

 az anya halotti anyakönyvi kivonatának másolatát, ha az anya a támogatás felvételét 

megelőzően meghalt, 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/borsod-abauj-zemplen/elerhetosegek
http://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/attachments/article/45/Családi%20pótlék%20kérelem%20intézményi%20elhelyezés%20esetén.pdf


  
 

 amennyiben a gyermek örökbefogadásához való hozzájárulásról szóló nyilatkozatot 

visszavonták – a gyermek örökbefogadásához való hozzájárulás visszavonásáról szóló 

nyilatkozat másolatát,  

 ha családból kikerülést eredményező gyermekvédelmi gondoskodást megszüntetik, és a 

továbbiakban az anya gondoskodik a gyermek neveléséről - a családból kikerülést 

eredményező gyermekvédelmi gondoskodás megszüntetéséről szóló határozat másolatát.  

 

 

3. Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege 

 

Jelen eljárás lefolytatása illetékmentes, mely illetékmentesség kiterjed a jogorvoslati eljárásra is.  

A hatóság az eljárás megindításától számított nyolc napon belül függő hatályú döntést hoz, melyben 

rendelkezik arról, hogy amennyiben az eljáró hatóság az ügyintézésre nyitva álló határidőn belül a 

kérelemről érdemben nem dönt, úgy – a meghozott függő hatályú döntés értelmében – az ügyfél 

részére az eljárás illetékmentes voltára tekintettel 10.000,- Ft-ot köteles a kérelmező ügyfél számára 

megfizetni. A rendelkezést tartalmazó határozat elleni jogorvoslati határidő a közlést követő napon 

kezdődik. A függő hatályú döntés véglegessé válásáról a hatóság értesíti a felügyeleti szervét, 

valamint akikkel a döntést közölte, és intézkedik a törvényben meghatározott összeg megfizetése. A 

függő hatályú döntéshez akkor kapcsolódnak joghatások, ha az ügyintézési határidő elteltével a 

hatóság a hatósági ügy érdemében nem döntött és az eljárást nem szüntette meg. A felfüggesztést 

elrendelő vagy szünetelést megállapító döntést megelőzően hozott függő hatályú döntéshez joghatás 

nem kapcsolódik. 

 

4. A kérelem benyújtásának feltételei és az eljárás menete 

 

Anyasági támogatásra jogosult a szülést követően 

a) az a nő, aki várandóssága alatt legalább négy alkalommal - koraszülés esetén legalább egyszer - 

várandósgondozáson vett részt; (az anyasági támogatás a jogosultat akkor is megilleti, ha a gyermek 

halva született) 

b) az örökbefogadó szülő, ha a szülést követő hat hónapon belül az örökbefogadást jogerősen 

engedélyezték; 

c) a gyám, ha a gyermek a születését követően hat hónapon belül - jogerős határozat alapján - a 

gondozásába kerül. 

Nem jár anyasági támogatás, ha 

 a szülők a gyermek születését megelőzően nyilatkozatban hozzájárultak a gyermek 

örökbefogadásához;  

 a megszületett gyermek a gyámhatóság jogerős határozata alapján családból kikerülést 

eredményező gyermekvédelmi gondoskodásban részesül.  

Az anyasági támogatás - a szülést követő hat hónapon belül benyújtott igény esetén - megilleti a 

jogosultat, ha 

 a gyermek örökbefogadásához való hozzájárulásról szóló nyilatkozatot visszavonták;  

 a családból kikerülést eredményező gyermekvédelmi gondoskodást megszüntetik, és a 

továbbiakban az anya gondoskodik a gyermek neveléséről.  

Az eljárás megszüntetésének esetei: 

 a gyermeknevelési támogatás megállapítására vonatkozó kérelmét a 

kérelmező visszavonta, 



  
 

 az ügyfél halála miatt, 

 az ügyfél a hiánypótlásra való felhívásnak nem tett eleget, és az erre megállapított határidő 

meghosszabbítását sem kérte. 

 

Az eljárás a hatóság előtt a kérelem benyújtását követő napon indul. A kérelmező által benyújtott 

kérelem tárgyában indult eljárásról a kérelmezőt nem kell értesíteni. Amennyiben a kérelemből 

megállapítható, hogy nem az elsőfokú hatóság, hanem más hatóság rendelkezik illetékességgel a 

kérelem elbírálására, akkor a kérelmet a mellékleteivel együtt átteszi az illetékességgel rendelkező 

hatósághoz. A fentiek alapján vizsgálandó az ügyfél ellátásra való jogosultsága. A kitöltött 

formanyomtatványt, valamint annak mellékleteit az ügyintéző ellenőrzi, és ha valamely adat, 

nyilatkozat hiányzik, vagy nem került minden szükséges dokumentum csatolásra, az ügyfelet 

hiánypótlásra szólítja fel. Amennyiben a kérelem átvizsgálása során az ellátás megállapítható, úgy a 

kérelemben rögzített adatokat a szakrendszerben szükséges rögzíteni, az érdemi döntést 

meghozataláról kell gondoskodni. A döntést minden esetben tértivevénnyel ellátva kell kiküldeni. A 

kézbesítés akkor szabályszerű, ha küldeményt a címzett, a címzett meghatalmazottja, illetve helyettes 

átvevő átvette. 

 

5. Képviselet, az eljárás megindulása. Kapcsolattartás szabályai, betekintés az iratba. Más 

 szerv megkeresése, hiánypótlás, kapcsolódó eljárás. A tényállás tisztázása, az ügyfél 

 nyilatkozata, irat. Döntés, a döntés közlése, a hatóság döntésének véglegessége. 

 

5.1. Képviselet, az eljárás megindulása 

 

A kérelmet benyújthatja személyesen az ügyfél vagy helyette törvényes képviselője, meghatalmazottja 

is. Ha az ügyfél nem személyesen, hanem képviselője útján jár el, akkor az eljáró hatóság az 

iratokat a képviselő részére küldi meg, kivéve, ha az ügyfél ettől eltérően rendelkezik. Amennyiben 

adat merül fel arra vonatkozóan, hogy az ügyfél cselekvőképtelen, vagy nem tud az ügyben eljárni és 

nincs törvényes képviselője vagy meghatalmazottja, a gyámhivatalt kell megkeresni ügygondnok 

kirendelése érdekében. Amennyiben az ügyfél képviselő útján jár el, az iratokat a képviselő részére 

kell kézbesíteni; az ügyfél személyes megjelenésére szóló idézést - ha arra az eljárásban jogszerű 

lehetőség van és indokolt is - az ügyfélnek kell megküldeni a képviselője egyidejű értesítésével. 

Meghatalmazás esetén a meghatalmazottnak igazolnia kell a képviseleti jogosultságát. A 

meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, illetve 

jegyzőkönyvbe lehet mondani.  

 

5.2. Kapcsolattartás szabályai, betekintés az iratba 

 

A hatóság az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel írásban vagy szóban tart kapcsolatot, mely 

magában foglalja az elektronikus út lehetőségét is. 

 

A kapcsolattartás formáját főszabály szerint az ügyfél választja meg, kivéve, ha törvény másként 

rendelkezik, mely választható formákról a hatóság tájékoztatja őt. Az ügyfél az általa választott 

kapcsolattartási módról más kapcsolattartási módra térhet át, feltéve, hogy az a hatóságnál 

rendelkezésre áll. 

 



  
 

Az ügyfél – bizonyos kivételekkel – betekinthet az eljárás során keletkezett iratba. Ezt az eljárás 

bármely szakaszában és annak befejezését követően is megteheti. A betekintés során másolatot, 

kivonatot készíthet vagy költségtérítés ellenében másolatot kérhet. A másolatot kérelmére a 

hatóság hitelesíti.  

 

5.3. Más szerv megkeresése, hiánypótlás, kapcsolódó eljárás 

 

Az eljárás megindulását követően a hatóság megvizsgálja a benyújtott kérelmet és a csatolt 

dokumentumokat. Amennyiben a hatóság észleli, hogy a kérelem elbírálásához olyan adatra vagy 

iratra van szüksége, mellyel más szerv rendelkezik, a hatóság megkeresheti e szervet. 

 

Abban az esetben, ha a kérelem nem felel meg a jogszabály által támasztott követelményeknek vagy 

megfelel ugyan, de a tényállás tisztázása során új adat merült fel, az eljáró hatóság – határidő 

megjelölésével – egyszeri alkalommal hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt, figyelmeztetve őt a 

hiánypótlási felhívás teljesítése elmulasztásának jogkövetkezményeire. 

Ha az eljáró hatóság döntése feltétele annak, hogy egy másik hatósági eljárásban döntés 

születhessen, az ügyfél a kapcsolódó eljárásban eljáró hatósághoz benyújtandó kérelmet az 

elsőként nevezett hatóságnál is benyújthatja, melyet – ha kéri – az eljáró hatóság továbbít a másik 

hatósághoz. 

 

Amennyiben a hatóság rendelkezésére álló adatok nem elegendőek a döntéshozatalhoz, a hatóság 

bizonyítási eljárást folytat le. A hatósági eljárásban minden olyan bizonyíték felhasználható, amely 

alkalmas a tényállás tisztázására. Vizsgálni kell, hogy a hiányzó adat a saját „élő" adatbázisban 

rendelkezésre állnak-e. (Amennyiben a kérelmező részesül valamely ellátásban, akkor ezen ellátással 

kapcsolatban rendelkezésre álló valamennyi adat „élő adatbázis-adat"-nak tekinthető)  

Amennyiben más kormányhivatali szervtől szükséges az adatokat beszerezni, az(oka)t elektronikus 

úton kell megkérni. Amennyiben a korábbi folyósító szerv kifizetőhely volt, akkor az előzményezés 

iránt a Magyar Államkincstár Családtámogatási Főosztályát kell megkeresni. Amennyiben a hiányzó 

adat, irat - ide nem értve az ügyfél azonosításhoz szükséges iratokat -az „élő" vagy az elsőfokú 

hatóság rendelkezésére álló egyéb adatbázisból sem pótolható, azok beszerzéséről hivatalból kell 

gondoskodni. Amennyiben a kérelem hiányos, vagy nem került valamennyi irat csatolásra, és a hiány 

a fentiek szerint nem pótolható, az ügyfelet megfelelő határidő kitűzésével és a mulasztás 

jogkövetkezményeire történő figyelmeztetéssel hiánypótlásra kell felhívni. A hiánypótlásra 

határidőként általában 5 napot, legfeljebb 15 napot kell biztosítani. A végzést tértivevényes 

küldeményként kell postára adni.  

  

5.4. A tényállás tisztázása, az ügyfél nyilatkozata, irat 

 

Abban az esetben, ha a tényállás tisztázása miatt szükségessé válik, a hatóság az ügyfelet 

nyilatkozattételre, illetve okirat vagy irat bemutatására hívhatja fel. 

 

5.5. Döntés, a döntés közlése, a hatóság döntésének véglegessége. 

 

A hatóság az ügy érdemében határozattal, egyéb esetben végzéssel dönt.  

A hatóság megszünteti az eljárást, amennyiben  



  
 

 a kérelem visszautasításának lett volna helye, annak oka azonban az eljárás megindítását 

követően jutott a hatóság tudomására, 

 a kérelmező ügyfél a hatóság felhívására nem nyilatkozik, és ennek hiányában a kérelem 

nem bírálható el, és az eljárást hivatalból nem folytatja, 

 az eljárás okafogyottá vált, 

 az ügyfél nem tesz eleget eljárási költség előlegezési kötelezettségének, 

 az eljárás kérelemre indult, és valamennyi kérelmező ügyfél kérelmét visszavonta, illetve 

ahhoz az ellenérdekű ügyfelek hozzájárultak, és az eljárás hivatalból nem folytatható, 

 a hatóság megállapítja, hogy az ügyben más hatóság már eljárt, vagy más hatóság 

kijelölésére került sor, vagy 

 az ügy érdemi eldöntése olyan kérdés előzetes elbírálásától függ, amely bíróság vagy más szerv 

hatáskörébe tartozik, és az ügyfél a hatóságnak az eljárás megindítására vonatkozó felhívásának 

nem tesz eleget 

A határozatot a hatóság közli az ügyféllel. A hatóság az ügyfél kérelmére egy alkalommal, külön illeték 

vagy díj felszámítása nélkül ad ki másolatot a vele nem közölt végzésről. A hatóság a döntést írásbeli 

kapcsolattartás esetén hivatalos iratként vagy elektronikus úton kézbesíti. 

 

A hatóság döntése akkor válik véglegessé, ha azt a hatóság már nem változtathatja meg. A 

véglegesség a döntés közlésével áll be, ugyanakkor az adott ügytípusban törvény megengedheti a 

fellebbezést. 

 

6. Ügyintézési határidő 

 

Az ügyintézési határidő kezdő időpontja a kérelem benyújtásának időpontjától eltérhet, az ügyintézési 

határidő az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező elsőfokú hatósághoz történő 

megérkezést követő napon, illetve az eljárás hivatalból történő megindítása esetén az első 

cselekmény elvégzésének napján kezdődik. Az ügyintézési határidő az elsőfokú hatóságon belül nem 

bontható szét az egyes munkaszakaszok szerint, az elsőfokú hatóság valamennyi, az üggyel 

foglalkozó ügyintézője együttesen köteles az adott ügyben határidőn belül eljárni. Minden kérelmet a 

beérkezése napján érkeztető bélyegzővel kell ellátni, és iktatni, szkennelni kell. Érkeztető bélyegző 

csak egy szerepelhet a kérelmen.  

 

Az ügyintézési határidő  

 automatikus döntéshozatal esetén huszonnégy óra, 

 sommás eljárásban nyolc nap, 

 teljes eljárásban hatvan nap. 

 

Az ügyintézési határidőbe nem számít be:  

 az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és 

 (ha függő hatályú döntés meghozatalának nincs helye)  

 az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama. 

 

Az eljárás a kérelemnek az eljáró hatósághoz történő megérkezését követő naptól indul.  A 

sommás eljárás során 8 napon belül érdemi döntést kell hozni egyszerűsített megállapító vagy 

elutasító határozat formájában, illetve végzés hozható a kérelem érdemi vizsgálat nélküli 

elutasításáról vagy az eljárás megszüntetéséről. A döntés közléséről azonnal intézkedni kell. 



  
 

Amennyiben a sommás eljáráshoz szükséges feltételek nem állnak fenn, az ügyintézés kezdő napjától 

számított 8 napon belül függő hatályú döntés kiadásáról kell gondoskodni.  

 

 

 

7.  Jogorvoslat 

 

Ha az ügyfél az igényelbíráló szerv döntésével, vagy a határozathozatal mellőzése esetén 

intézkedésével nem ért egyet, úgy a kézhezvételtől, illetve az intézkedésről való tudomásszerzéstől 

számított tizenöt napon belül fellebbezéssel élhet. 

 

8.  Jogszabályhelyek 

 

- Családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.), 

- Cst. végrehajtására kiadott 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.), 

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

 

9.  Felvilágosítás kérhető 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal  

3525 Miskolc, Városház tér 1. 

Telefon: (+36-46) 512-901 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/borsod-abauj-zemplen 

 

 

10. Letölthető nyomtatványok (http://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/nyomtatv%C3%A1nyok.html) 

 Kérelem anyasági támogatás megállapítására  

 


