A Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály főbb ügytípusai, elérhetőségei
Új telefonszámokat kapott 2021. március 1-jétől a Fejér Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és
Társadalombiztosítási Főosztálya. A két régi, központi szám (22/795-700, 22/517-400) viszont megszűnt.
Ezért, az ügyfelek segítségére, összeállítottunk egy táblázatot, a könnyebb eligazodást segítendő. Ebben
osztályonként szerepelnek a főbb ügytípusok és az ügyfélfogadási idők is.
ADATEGYEZTETÉSI ÉS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI OSZTÁLY

Adategyeztetés

ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ/
IDŐPONTFOGLALÁS
Hétfő és szerda: 08:00 – 16:00
Kedd: 08:00 – 12:00

Öregségi nyugdíj, özvegyi nyugdíj, árvaellátás, szülői nyugdíj
Korhatár előtti ellátás, táncművészeti életjáradék, átmeneti
bányászjáradék, bányászok egészségkárosodási járadéka, rokkantsági
járadék, baleseti járadék, tartós ápolást végzők időskori támogatása
CSALÁDTÁMOGATÁSI ÉS PÉNZBELI ELLÁTÁSI OSZTÁLY
– LAKÁSTÁMOGATÁS
Jelzálogjog törléssel, telekalakítással, társasház alapításához
hozzájárulással, tulajdonviszony változással kapcsolatos feladatok.
Állami lakástámogatás banki elutasítása esetén felülvizsgálati eljárás,
visszafizetésével kapcsolatos feladatok, részletfizetés kérés,
méltányossági kérelmek
Állami lakástámogatással kapcsolatos nem peres (végrehajtásos) és
peres ügyek
Jelzáloghitel csökkentésére nyújtható támogatás feltételeinek való
megfelelés megállapításával kapcsolatos feladatok

Nyugdíj elbírálási ügyek: 22/795-031
Adategyeztetési ügyek:

22/795-030

ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ/
IDŐPONTFOGLALÁS
Kedd és csütörtök: 08:00 – 16:00
22/526-992
22/795-067
22/795-963
22/526-993
22/526-991
ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ/
IDŐPONTFOGLALÁS

CSALÁDTÁMOGATÁSI ÉS PÉNZBELI ELLÁTÁSI OSZTÁLY
- PÉNZELLÁTÁS
Táppénz
Hétfő, kedd és
Pénzbeli ellátások: csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj
csütörtök: 08:00 – 12:00
Utazási költségtérítés

Szerda: 08:00 – 16:00
22/795-745

ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ/
CSALÁDTÁMOGATÁSI ÉS PÉNZBELI ELLÁTÁSI OSZTÁLY
IDŐPONTFOGLALÁS
- CSALÁDTÁMOGATÁS
Családtámogatási kérelmek (anyasági támogatás, családi pótlék,
gyermekgondozást segítő ellátás – GYES, gyermeknevelési támogatás Hétfő, kedd és
– GYET)
csütörtök: 08:00 – 12:00
Fogyatékossági támogatás (FOT)
Szerda: 08:00 – 16:00
Nagycsaládos gázár-támogatás

22/795-060
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EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÉS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI
ELLENŐRZÉSI OSZTÁLY
A nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások megállapításához szükséges
szolgálati idő és kereseti adatok helytállóságának vizsgálata, adatok
beszerzése, bizonyítási eljárás (helyszíni szemle, tanúmeghallgatás)
lefolytatása.
A foglalkoztatók, valamint a társadalombiztosítási kifizetőhelyek
hatósági és felügyeleti ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátása,
társadalombiztosítási kifizetőhelyek létesítése, nyilvántartásba vétele,
és nyilvántartásból való törlése.

ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ/
IDŐPONTFOGLALÁS
Hétfő és szerda: 08:00 – 16:00
Egészségbiztosítási ellenőrzés: 22/795706
Nyugdíjbiztosítási ellenőrzés: 22/795081

REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁSI ÉS SZAKÉRTŐI OSZTÁLY
ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ/
SZÉKESFEHÉRVÁR, TÁVÍRDA U. 4.
IDŐPONTFOGLALÁS
Rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, kivételes rokkantsági ellátás
Hatósági bizonyítvány kiadása egészségi állapotról, illetve kiemelt
Hétfő és szerda: 08:00 – 16:00
ápolási díj kérelemhez
Szakvélemény kiadása közlekedőképességről, gépjárművezetői
Központi szám: 22/795-925
engedélyhez egészségi állapot vizsgálata, keresőképességkeresőképtelenség vizsgálata, keresőképtelenség visszamenőleges
igazolása, baleseti táppénz meghosszabbításához orvosszakmai
javaslat
Orvosszakértői felülvizsgálat egyéb szakkérdésekben
Foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások nyújtása (a megváltozott
munkaképességű személyek elhelyezkedésének segítése)
ADATBÁZIS KEZELÉS, MEGTÉRÍTÉSI ÉS
MÉLTÁNYOSSÁGI ÜGYEK OSZTÁLY
Közgyógyellátással kapcsolatos feladatok
Méltányossági alapon igénybe vehető pénzbeli ellátások (táppénz,
csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj és egyszeri segély)
Méltányossági alapon megállapítható kivételes árvaellátás, kivételes
nyugellátás-emelés és egyszeri segély
Megállapodás nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot
képező jövedelem szerzése céljából, kivonat a nyugdíjbiztosítási
nyilvántartás adatairól
A baleseti megtérítési eljárás

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI OSZTÁLY
TAJ kártya
EU
kártya,
nemzetközi
egyezmények,
uniós
rendeletek
formanyomtatványaival kapcsolatos ügyintézés
A külföldön biztosított TAJ számmal rendelkező személyek
bejelentéseinek feldolgozása
Jogviszonyrendezés
Hatósági Bizonyítvány: babaváró támogatás, CSOK, otthonfelújítási
kölcsön igényléséhez
Hatósági Bizonyítvány: a kötelezettek nyilvántartott tartozásáról
Egészségügyi szolgáltatásra megállapodás kötés
Közgyógyellátással kapcsolatos feladatok
Anyatej elszámolás

ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ/
IDŐPONTFOGLALÁS
Hétfő, kedd és
csütörtök: 08:00 – 12:00
Szerda: 08:00 – 16:00
Egészségbiztosítási
szakterület: 22/795-698
Nyugdíjbiztosítási
szakterület: 22/795 069

ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ/
IDŐPONTFOGLALÁS
Hétfő, kedd és
csütörtök: 08:00 – 12:00
Szerda: 08:00 – 16:00
Egészségbiztosítási ügyek:
22/795-718
22-795-730
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TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI OSZTÁLY
DUNAÚJVÁROS, SZÓRÁD M. U. 39.
Adategyeztetés

Öregségi nyugdíj, özvegyi nyugdíj, árvaellátás, szülői nyugdíj
Korhatár előtti ellátás, táncművészeti életjáradék, átmeneti
bányászjáradék, bányászok egészségkárosodási járadéka, rokkantsági
járadék, baleseti járadék, tartós ápolást végzők időskori támogatása

ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ/
IDŐPONTFOGLALÁS
Hétfő és szerda: 08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Péntek: 08:00 – 12:00
Adategyeztetési és
nyugdíj ügyek: 25/795-776
Családtámogatási
ügyek: 25/795-664

