
Ügytípus E-ügyintézés Ügymenet leírása Ágazati jogszabály(ok) pontos megjelölése
A kérelem előterjesztéséhez kötelezően alkalmazandó-e 

formanyomtatvány
Kérelemhez kötelezően csatolandó mellékletek

Ügyfél nyilatkozatával pótolható-e hiányzó bizonyíték Ákr. 

64. § (1) bekezdése
Az eljárás lefolytatásáért fizetendő 

Eljárás fő szabály 

szerinti fajtája

Megengedett 

hiánypótlások száma 

Ákr. 44. §

A döntés kapcsolódó 

eljárásban meghozható 

döntés feltételét képezi-

e Ákr. 45. §

Törvény lehetővé teszi 

az eljárás 

felfüggesztését Ákr. 48. 

§

Jogszabály kizárja-e az 

eljárás szünetelését 

Ákr. 49. §

Ügyintézési határidő 

Ákr. 50. §

Függő hatályú döntés 

Ákr. 43. §

Szakhatóság 

közreműködése Ákr. 55. 

§

Szakkérdés vizsgálata
Jogszerű hallgatásnak 

van helye

Jogorvoslat fajtája Ákr. 

113. §

Jogszabályban 

meghatározott 

felügyeleti szerv 

megnevezése

1. Méltányosságból igénybe vehető pénzbeli ellátások Kizárt

A Kormányhivatal – az E. Alap éves költségvetésében meghatározott keretek 

között – méltányosságból csecsemőgondozási díjat, gyermekgondozási díjat és 

táppénzt állapíthat meg a biztosított részére, ha a biztosított az ahhoz 

szükséges biztosítási idővel nem rendelkezik. Gyermekápolási táppénz 

méltányosságból a biztosított részére a jogszabályban meghatározott napok 

számát meghaladóan, illetve a gyermek 18 éves koráig engedélyezhető.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

tv. 

a kötelező egészségbiztos ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. tv. 

végrehajtására kiadott 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet 

Igen

- orvosi javaslat táppénz, gyermekápolási táppénz folyósítás 

méltányosságból történő meghosszabbításának elbírálásához, 

- adatlap a méltányosságból engedélyezhető pénzbeli ellátások 

igényléséhez társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére. 

Igen Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem

Ákr. alapján sommás 

eljárásban nyolc nap, teljes 

eljárásban hatvan nap

Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per
Magyar Államkincstár

2. Gyógyszertári finanszírozási előleg megállapítása Kizárt

A lakosság biztonságos gyógyszerellátása érdekében a kormányhivatal 

egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljárva - az Egészségbiztosítási 

Alap éves költségvetésének gyógyszertámogatási előirányzata terhére - 

tárgyévben egy alkalommal kamatmentes, visszatérítendő finanszírozási 

előleget nyújt jogszabályban meghatározott feltételek együttes fennállása 

esetén. 

A járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati 

segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások 

elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. 

Rendelet

Igen

 

- felhasználási nyilatkozat, 

- személyi jogos gyógyszerész nyilatkozata,

 - köztartozásmentes nyilatkozat, 

Nem Illeték Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem

Ákr. alapján sommás 

eljárásban nyolc nap, teljes 

eljárásban hatvan nap

Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per

Nemzeti 

Egészségbiztosítási 

Alapkezelő 

3.

Tartozás mérséklése, elengedése, fizetési könnyítés 

engedélyezése
Kizárt

A kormányhivatal az ügyfél kérelemében előadott összes körülményre 

(jövedelmi helyzet, egyéb méltánylást érdemlő körülmények) tekintettel dönt a 

tartozás mérsékléséről, elengedéséről, vagy fizetési könnyítés 

engedélyezéséről.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

tv. 
Igen - Igen Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem

Ákr. alapján sommás 

eljárásban nyolc nap, teljes 

eljárásban hatvan nap

Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per

Nemzeti 

Egészségbiztosítási 

Alapkezelő

4. Méltányosságból adható egyszeri segély Kizárt

A kormányhivatal a biztosított kérelemében előadott összes körülményre 

(egészségi állapot, jövedelmi helyzet, egyéb méltánylást érdemlő körülmény) 

tekintettel dönt a segélyben részesítésről és a segély összegéről.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

tv. 

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

tv. végrehajtására kiadott 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet  

Igen

 - igazolás gyógyszerköltségről, 

- egy évnél nem régebbi orvosi dokumentáció,

 - jövedelemnyilatkozat, 
Igen Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem

Ákr. alapján sommás 

eljárásban nyolc nap, teljes 

eljárásban hatvan nap

Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per
Magyar Államkincstár

5. Hatósági bizonyítvány kiállítása Kizárt

                                                                                                                                                            

A beérkező kérelem érkeztetése, iktatása.  Teljesíthetőségének megvizsgálása 

az adatvédelmi ügyintéző által, a kért adatok lekérése a TAJ-BSZJ és ITP 2000 

rendszerből és ezt követően a Hatósági bizonyítvány kiállítása.

1997. évi LXXXIII. törvény,  217/1997.(XII.1.) Korm. rendelet, 1997. 

évi LXXX. törvény, 195/1997. (XI.5.) Korm. rendelet, 2016. évi CL 

törvény, 16/2016.(II.10.) Korm. rendelet,17/2016.(II.10.) Korm. 

rendelet, 341/2011.(XII.29.) Korm.rendelet, 44/2019(III.12.) Korm. 

rendelet

Nem Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem

Ákr. alapján sommás 

eljárásban nyolc nap, teljes 

eljárásban hatvan nap

Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per
 egészségbiztosításért 

felelős miniszter

6.

A Magyarországon élő magyar állampolgárok és a belföldinek 

minősülő külföldi állampolgárok részére TAJ képzése és az erről 

szóló hatósági igazolvány kiállítása. Az egészségbiztosítás 

ellátásaira jogosultakról szóló jelentések feldolgozása. A BSZJ 

rendszerben hibás vagy hiányzó jogviszonyok javítása, pótlása. 

Okirati bizonyítási eljárás kezdeményezése, az 

egészségbiztosítás nyilvántartásába való bejegyzéshez 

Lehetséges

Nyilvántartási szakterület a SZERK rendszerben iktatja, az igénylők által 

benyújtott és szabályosan kitöltött "Igénylőlap"-ot, majd a TAJ-BSZJ 

rendszerben képzi vagy lekérdezi a TAJ-t. A  SZERK rendszerben iktatja, a 

BSZJ rendszerben beolvassa, a jelentésre kötelezettek által benyújtott, vagy 

postán beküldött floppy-kat. A SZERK rendszerben iktatja, a BSZJ rendszerben 

ellenőrzi a hibás, hiányzó jogviszonyokra vonatkozóan rendelkezésre álló 

adatokat, intézkedik a hibák javítása, a hiányzó jogviszonyok bejelentése 

tárgyában a jelentésre kötelezett

1997. évi LXXXIII. törvény Ebtv.  217/1997.(XII.1.) Korm.rendelet, 

1997. évi LXXX. törvény Tbj. 195/1997. (XI.5.) Korm.rendelet, 

16/2016.(II.10.) Korm. rendelet

Igen személyigazolvány, lakcímkártya Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Nem Igen Nem

Ákr. alapján sommás 

eljárásban nyolc nap, teljes 

eljárásban hatvan nap

Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per

Nemzeti 

Egészségbiztosítási 

Alapkezelő

7.

Európai Egészségbiztosítási Kártya kiadása illetve, a Tbj. 13.§ 

alapján a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 

uniós rendeletek és a nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó 

személyek ügyében indult eljárások

Lehetséges A jogosultak részére Európai Egészségbiztosítási Kártya kiadása 

1997. évi LXXXIII. törvény Ebtv.  217/1997.(XII.1.) Korm.rendelet, 

1997. évi LXXX. törvény Tbj. 195/1997. (XI.5.) Korm.rendelet, 

883/04/EK, 987/09/EK Rendelet

Igen személyigazolvány, lakcímkártya, érvénytelen kártya Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem

Ákr. alapján sommás 

eljárásban nyolc nap, teljes 

eljárásban hatvan nap

Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per

Nemzeti 

Egészségbiztosítási 

Alapkezelő

8.

EU kártya nélkül igénybe vett sürgősségi gyógykezelés EGT-

tagállamban (kártyahelyettesítő nyomtatvány) Sürgősségi 

gyógykezelés harmadik államban. Megállapodás egészségügyi 

szolgáltatásra 

Kizárt

EU kártya nélkül igénybe vett sürgősségi gyógykezelés esetén a külföldi 

teherviselő megkeresése az E 126-os nyomtatványon; Külföldi teherviselő által 

megválaszolt nyomtatvány alapján ügyfél értesítése; a nyomtatványon alapján az 

igénybevételkor érvényes nemzeti banki középrárfolyamon számolt forintösszeg 

kifizetése.                                                                                                                                                   

Ügyfél által benyújtott iratok alapján a gyógykezelés sürgősségének 

megállapítása; majd a belföldi költségmérték meghatározása; belföldi 

költségmértéknek megfelelő összeg kifizetése az ügyfél részére (Gyógyító-

Megelőző Ellátási Osztályok)

1997. évi LXXXIII. törvény Ebtv.  217/1997.(XII.1) Korm.rendelet, 

1997. évi LXXX. törvény Tbj. 195/1997. (XI.5.) 

Korm.rendelet,883/04/EK, 987/09/EK rendelet

Igen
személyigazolvány, lakcímkártya, számla igánybevett 

egészségügyi szolgáltatásról
Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Igen Nem

Ákr. alapján sommás 

eljárásban nyolc nap, teljes 

eljárásban hatvan nap

Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per

Nemzeti 

Egészségbiztosítási 

Alapkezelő

Heves Megyei Kormányhivatal és Járási Hivatalainak Hatáskörbankja

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Társadalombiztosítási Ellenőrzési és Nyilvántartási Osztály



Ügytípus E-ügyintézés Ügymenet leírása Ágazati jogszabály(ok) pontos megjelölése
A kérelem előterjesztéséhez kötelezően alkalmazandó-e 

formanyomtatvány
Kérelemhez kötelezően csatolandó mellékletek

Ügyfél nyilatkozatával pótolható-e hiányzó bizonyíték Ákr. 

64. § (1) bekezdése
Az eljárás lefolytatásáért fizetendő 

Eljárás fő szabály 

szerinti fajtája

Megengedett 

hiánypótlások száma 

Ákr. 44. §

A döntés kapcsolódó 

eljárásban meghozható 

döntés feltételét képezi-

e Ákr. 45. §

Törvény lehetővé teszi 

az eljárás 

felfüggesztését Ákr. 48. 

§

Jogszabály kizárja-e az 

eljárás szünetelését 

Ákr. 49. §

Ügyintézési határidő 

Ákr. 50. §

Függő hatályú döntés 

Ákr. 43. §

Szakhatóság 

közreműködése Ákr. 55. 

§

Szakkérdés vizsgálata
Jogszerű hallgatásnak 

van helye

Jogorvoslat fajtája Ákr. 

113. §

Jogszabályban 

meghatározott 

felügyeleti szerv 

megnevezése

1. nyugellátás megállapítása Lehetséges

Az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul, a hatóság vizsgálja a jogosultsági 

feltételek meglétét, valamint beszerzi az ellátás összegének kiszámításához 

szükséges adatokat. A jogosultsági feltételek hiánya esetén a kérelmet 

elutasítja, a jogosultsági feltételek megléte esetén az ellátást megállapítja, és az 

erre vonatkozó határozatát foganatosításra megküldi a Magyar Államkincstár 

Nyugdíjfolyósító Igazgatóságához.

1997. évi LXXXI. törvény, 168/1997.(X.6.) Korm. rendelet Igen Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 Nem Nem Nem

60 nap                                                       

Az ügyintézési határidő 

tárgyév április 15-én jár le, 

ha a nyugdíj megállapítása 

iránti kérelmet a tárgyévi 

nyugdíj-megállapításhoz 

tartozó valorizációs 

szorzószámok 

hatálybalépését 

megelőzően nyújtották be 

és az általános 

ügyintézési határidő 

tárgyév április 15-ét 

megelőzően telik le.

Igen: végzés Nem Igen Nem Közigazgatási per
Magyar Államkincstár 

Központ

2. korhatár előtti ellátás megállapítása Lehetséges

Az eljárás kérelemre indul, a hatóság vizsgálja a jogosultsági feltételek meglétét, 

valamint beszerzi az ellátás összegének kiszámításához szükséges adatokat. A 

jogosultsági feltételek hiánya esetén a kérelmet elutasítja, a jogosultsági 

feltételek megléte esetén az ellátást megállapítja, és az erre vonatkozó 

határozatát foganatosításra megküldi a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító 

Igazgatóságához.

2011. évi CLXVII. törvény, 333/2011.(XII.29.) Korm. rendelet Igen Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 Nem Nem Nem

60 nap                                                       

Az ügyintézési határidő 

tárgyév április 15-én jár le, 

ha a nyugdíj megállapítása 

iránti kérelmet a tárgyévi 

nyugdíj-megállapításhoz 

tartozó valorizációs 

szorzószámok 

hatálybalépését 

megelőzően nyújtották be 

és az általános 

ügyintézési határidő 

tárgyév április 15-ét 

megelőzően telik le.

Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per
Magyar Államkincstár 

Központ

3. átmeneti bányászjáradék megállapítása Lehetséges

Az eljárás kérelemre indul, a hatóság vizsgálja a jogosultsági feltételek meglétét, 

valamint beszerzi az ellátás összegének kiszámításához szükséges adatokat. A 

jogosultsági feltételek hiánya esetén a kérelmet elutasítja, a jogosultsági 

feltételek megléte esetén az ellátást megállapítja, és az erre vonatkozó 

határozatát foganatosításra megküldi a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító 

Igazgatóságához.

1993. évi XLVIII. törvény 49/B-49/C. § Igen Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 Nem Nem Nem

60 nap                                                       

Az ügyintézési határidő 

tárgyév április 15-én jár le, 

ha a nyugdíj megállapítása 

iránti kérelmet a tárgyévi 

nyugdíj-megállapításhoz 

tartozó valorizációs 

szorzószámok 

hatálybalépését 

megelőzően nyújtották be 

és az általános 

ügyintézési határidő 

tárgyév április 15-ét 

megelőzően telik le.

Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per
Magyar Államkincstár 

Központ

4. táncművészeti életjáradék megállapítása Lehetséges

Az eljárás kérelemre indul, a hatóság vizsgálja a jogosultsági feltételek meglétét, 

valamint beszerzi az ellátás összegének kiszámításához szükséges adatokat. A 

jogosultsági feltételek hiánya esetén a kérelmet elutasítja, a jogosultsági 

feltételek megléte esetén az ellátást megállapítja, és az erre vonatkozó 

határozatát foganatosításra megküldi a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító 

Igazgatóságához.

2008. évi XCIX. törvény 43/A-43/C. § Igen Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 Nem Nem Nem

60 nap                                                       

Az ügyintézési határidő 

tárgyév április 15-én jár le, 

ha a nyugdíj megállapítása 

iránti kérelmet a tárgyévi 

nyugdíj-megállapításhoz 

tartozó valorizációs 

szorzószámok 

hatálybalépését 

megelőzően nyújtották be 

és az általános 

ügyintézési határidő 

tárgyév április 15-ét 

megelőzően telik le.

Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per
Magyar Államkincstár 

Központ

5. rokkantsági járadék megállapítása Lehetséges

Az eljárás kérelemre indul, a hatóság vizsgálja a jogosultsági feltételek meglétét, 

ennek keretében az egészségi állapot szakkérdését. A jogosultsági feltételek 

hiánya esetén a kérelmet elutasítja, a jogosultsági feltételek megléte esetén az 

ellátást megállapítja, és az erre vonatkozó határozatát foganatosításra megküldi 

a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságához.

83/1987.(XII.27.) MT rendelet Igen Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 Nem Nem Nem 60 nap Igen: végzés Nem Igen Nem Közigazgatási per
Magyar Államkincstár 

Központ

6. baleseti járadék megállapítása Lehetséges

Az eljárás kérelemre indul, a hatóság vizsgálja a jogosultsági feltételek meglétét, 

ennek keretében az egészségi állapot szakkérdését, valamint beszerzi az 

ellátás összegének kiszámításához szükséges adatokat. A jogosultsági 

feltételek hiánya esetén a kérelmet elutasítja, a jogosultsági feltételek megléte 

esetén az ellátást megállapítja, és az erre vonatkozó határozatát 

foganatosításra megküldi a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító 

Igazgatóságához.

1997. évi LXXXIII. törvény, 217/1997.(XII.1.) Korm. rendelet Igen Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 Nem Nem Nem 60 nap Igen: végzés Nem Igen Nem Közigazgatási per
Magyar Államkincstár 

Központ

7. bányászok egészségkárosodási járadékának megállapítása Lehetséges

Az eljárás kérelemre indul, a hatóság vizsgálja a jogosultsági feltételek meglétét, 

ennek keretében az egészségi állapot szakkérdését, valamint beszerzi az 

ellátás összegének kiszámításához szükséges adatokat. A jogosultsági 

feltételek hiánya esetén a kérelmet elutasítja, a jogosultsági feltételek megléte 

esetén az ellátást megállapítja, és az erre vonatkozó határozatát 

foganatosításra megküldi a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító 

Igazgatóságához.

23/1991.(II.9.) Korm. rendelet Igen Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 Nem Nem Nem

17 munkanap,                   

ha az egészségi állapot 

szakkérdését is vizsgálni 

kell: 35 munkanap

Igen: végzés Nem Igen Nem Közigazgatási per
Magyar Államkincstár 

Központ

8. tartós ápolást végzők időskori támogatásának megállapítása Lehetséges

Az eljárás kérelemre indul, a hatóság vizsgálja a jogosultsági feltételek meglétét, 

ennek keretében beszerzi az ügyfél nyilatkozata alapján más hatóságoktól a 

szükséges igazolásokat. A jogosultsági feltételek hiánya esetén a kérelmet 

elutasítja, a jogosultsági feltételek megléte esetén az ellátást megállapítja, és az 

erre vonatkozó határozatát foganatosításra megküldi a Magyar Államkincstár 

Nyugdíjfolyósító Igazgatóságához.

1993. évi III. törvény 44/A. §, 383/2017.(XII.17.) Korm. rendelet Igen Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 Nem Nem Nem 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per
Magyar Államkincstár 

Központ

9. adategyeztetési eljárás Lehetséges

Az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul, a kérelem kizárólag elektronikus úton 

nyújtható be. A hatóság kiértesíti az ügyfelet a nyugdíjbiztosítási hatósági 

nyilvántartásban szereplő adatokról, melyre az ügyfél 60, illetve 30 napon belül 

észrevételt tehet. Az észrevételben foglaltak alapján a hatóság beszerzi a 

szükséges adatokat, bizonyítási eljárást folytat le, majd ennek alapján 

határozatot hoz az ügyfél részére elismert szolgálati időről, jogosultsági időről, 

és a nyugellátás kiszámításához figyelembe vehető kereseti adatokról.

1997. évi LXXXI. törvény, 168/1997.(X.6.) Korm. rendelet Igen Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 Nem Nem Nem 75 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per
Magyar Államkincstár 

Központ

10.
hatósági bizonyítvány kiállítása a nyugdíjbiztosítási hatósági 

nyilvántartásban szereplő adatokról
Lehetséges

Az eljárás kérelemre indul. Amennyiben az ügyfél valamennyi szolgálati ideje és 

jogosultsági ideje tekintetében kéri a hatósági bizonyítvány kiállítását, az eljárás 

felfüggesztésre kerül, és hivatalból adategyeztetési eljárás kerül lefolytatásra. 

Az adategyeztetési eljárás befejezését követően, annak eredményétől függően 

kerül a hatósági bizonyítvány kiállításra.

1997. évi LXXXI. törvény, 168/1997.(X.6.) Korm. rendelet Igen Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 Nem Igen Nem 15 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per
Magyar Államkincstár 

Központ

11. jogalap nélküli ellátás visszafizetésére, megtérítésére kötelezés Lehetséges

Az eljárás a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságának értesítése 

alapján, kizárólag hivatalból indul. Az eljárás során annak vizsgálata történik 

meg, hogy ki a felelős az ellátás jogalap nélküli megállapításáért, folyósításáért. 

Az ügyfél felróható magatartása esetén az ellátás visszafizetésére, a 

foglalkoztató vagy más szerv felelőssége esetén az ellátás megtérítésére 

kötelezésről születik határozat. A véglegessé vált határozatot a Magyar 

Államkincstár Központhoz kell megküldeni, amely szerv ellátja a fizetési 

kötelezettség nyilvántartásával, elszámolásával és végrehajtásával kapcsolatos 

feladatokat. 

1997. évi LXXXI. törvény, 168/1997.(X.6.) Korm. rendelet Nem Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 Nem Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per
Magyar Államkincstár 

Központ

12.
1997. évi LXXXI. törvény 87-88. §-a, 1997. évi LXXXIII. törvény 

67. §-a szerinti megtérítésre kötelezés
Lehetséges

Az eljárás kizárólag hivatalból indul balesettel kapcsolatos 

egészségkárosodáson vagy elhalálozáson alapuló ellátás felmerülése esetén, 

amennyiben megállapításra kerül, hogy a balesetért a munkáltató vagy 3. 

személy felelős. Az eljárás során a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító 

Igazgatósága közli, hogy milyen összegű ellátás került a megkeresés időpontjáig 

kifolyósításra, illetve mennyi az ellátás aktuális összege. Ennek alapján 

megtérítésre kötelező határozat kiadására kerül sor. A véglegessé vált 

határozatot a Magyar Államkincstár Központhoz kell megküldeni, amely szerv 

ellátja a fizetési kötelezettség nyilvántartásával, elszámolásával és 

végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. 

1997. évi LXXXI. törvény, 168/1997.(X.6.) Korm. rendelet, 1997. évi 

LXXXIII. törvény, 217/1997.(XII.1.) Korm. rendelet
Nem Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 Nem Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per

Magyar Államkincstár 

Központ

13. Méltányosságból adható kivételes nyugellátás-emelés Lehetséges

A kivételes nyugellátás emelés megállapítására irányuló kérelmet 

formanyomtatványon kell benyújtani, melyben meg kell jelölni azokat a különös 

méltánylást érdemlő körülményeket, amelyek a kérelmezett ellátás 

engedélyezését indokolják. A kérelmet minden esetben indokolni kell, ahol 

lehetséges igazolásokkal (rezsiszámlák másolata, egészségi állapotról, közeli 

hozzátartozó egészségi állapotáról, gyógyszerköltségről, közüzemi díj 

elmaradásról szóló igazolás, havi gyógyszerköltség igazolása, kórházi 

zárójelentés, temetési számla másolata, stb.) alá kell támasztani.

1997. évi LXXXI. törvény, 168/1997.(X.6.) Korm. rendelet Igen Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 2 Nem Nem Nem 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per
Magyar Államkincstár 

Központ

14.
Nyugellátásban részesülő személyek részére méltányosságból 

adható egyszeri segély 
Lehetséges

Az egyszeri segély engedélyezésére irányuló kérelmet formanyomtatványon kell 

benyújtani, melyben meg kell jelölni azokat a különös méltánylást érdemlő 

körülményeket, amelyek a kérelmezett ellátás engedélyezését indokolják. A 

kérelmet minden esetben indokolni kell, ahol lehetséges igazolásokkal 

(rezsiszámlák másolata, egészségi állapotról, közeli hozzátartozó egészségi 

állapotáról, gyógyszerköltségről, közüzemi díj elmaradásról szóló igazolás, havi 

gyógyszerköltség igazolása, kórházi zárójelentés, temetési számla másolata, 

stb.) alá kell támasztani.

1997. évi LXXXI. törvény, 168/1997.(X.6.) Korm. rendelet Igen Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 2 Nem Nem Nem 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per
Magyar Államkincstár 

Központ

15.

Járási hivatal vagy kormányhivatal által előírt nyugdíjbiztosítási 

tartozás méltányosságból történő mérséklése, elengedése, 

fizetési kedvezmény

Lehetséges

A nyugdíjbiztosítási szerv vezetője a foglalkoztató, egyéb szerv és a 

magánszemély kérelme alapján a nyugellátás visszafizetése, a megtérítés és 

annak késedelmi pótléka címén megállapított követelést, valamint a mulasztási 

bírság tartozást méltányosságból mérsékelheti vagy elengedheti, illetve 

részletfizetést vagy fizetési halasztást engedélyezhet.

1997. évi LXXXI. törvény, 168/1997.(X.6.) Korm. rendelet Nem Nem Illeték Sommás eljárás 2 Nem Nem Nem 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per
Magyar Államkincstár 

Központ

Heves Megyei Kormányhivatal és Járási Hivatalainak Hatáskörbankja

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Nyugdíjbiztosítási Osztály



16.
Megállapodás nyugellátásra jogosító szolgálati idő és 

nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából
Lehetséges

     Megállapodás köthető nyugdíjjárulék fizetésének vállalása mellett

1. szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzésére (biztosítási 

jogviszony hiányában vagy annak szünetelése esetén),

2. felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott 

tanulmányok idejének szolgálati időként történő elismerése érdekében,

3. öregségi teljes, illetve öregségi résznyugdíjra jogosultsághoz szükséges 

szolgálati idő szerzése céljából,

4. 1998. évre, a gyermekgondozási segély idejével megegyező otthoni 

gondozás idejére 

1997. évi LXXXI. törvény, 168/1997.(X.6.) Korm. rendelet Igen Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 Nem Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per
Magyar Államkincstár 

Központ

17.

 Hatósági bizonyítvány (igazolás) kiadása a nyugdíjbiztosítási 

adatszolgáltatás teljesítéséről felszámolók részére a 

cégbíróságon történő felhasználás céljából

Lehetséges

Képviseletre jogosultság, illeték fizetés, foglalkoztatói adatszolgáltatások 

vizsgálata. Felszámolók számára hatósági bizonyítvány (igazolás) kiadása a 

felhasználás céljának meghatározásával a nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatások 

teljesítéséről. 

2016. évi CL. törvény, 1991. évi XLIX. törvény, 168/1997. (X. 6.) 

Korm. Rendelet
Nem Nem Illeték Sommás eljárás 2 Nem Nem Nem 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per

Magyar Államkincstár 

Központ

18.
A nyugdíjbiztosítás hatósági nyilvántartásából a biztosítási 

jogviszonyokról szóló kivonat kiadása
Lehetséges

Az érintett  biztosított (volt biztosított), vagy meghatalmazott képviselő 

jogosultságának és az iIletékesség vizsgálata. A jogosultra vonatkozó hatósági 

nyilvántartásban lévő adatok vizsgálata. Kivonat kiadása a kérelmeben foglalt 

jogviszonyok, időszakok és kereseti adatok tekintetében.

1997. évi LXXXI. törvény, 168/1997.(X.6.) Korm. rendelet Nem Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 2 Nem Nem Nem 15 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per
Magyar Államkincstár 

Központ

19.
A társadalombiztosítási egyéni számla tartalmáról kivonat 

kiadása
Lehetséges

Az érintett kérelmező jogosultsági vizsgálata. Az iIletékesség vizsgálata. Az 

ügyfél társadalombiztosítási egyéni számlájának tartalmáról  kivonat kiadása a 

róla nyilvántartott adatokról. A kivonat tartalmazza az ügyfél egyéni számláján 

szereplő egyes jogviszonyokat 2013. január 1-től kezdődően havonkénti 

megbontásban, valamint a biztosítási idő kezdetére, végére, valamint a bevallott 

nyugdíjjárulékra vonatkozó adatokat.

1997. évi LXXXI. törvény, 168/1997.(X.6.) Korm. rendelet Nem Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 2 Nem Nem Nem 15 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per
Magyar Államkincstár 

Központ

20.

 Hatósági bizonyítvány (igazolás) kiadása a nyugdíjbiztosítási 

adatszolgáltatás teljesítéséről ügyvédek, ügyvédi irodák részére 

a az ügyvédi kamarai tagság megszüntetése, illetve az ügyvédi 

névjegyzékből történő törlése céljából

Lehetséges

Képviseletre jogosultság, illeték fizetés, foglalkoztatói adatszolgáltatások 

vizsgálata. Hatósági bizonyítvány (igazolás) kiadása a nyugdíjbiztosítási 

adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről.

2016. évi CL. törvény , 2017. évi LXXVIII. törvény, 168/1997. (X. 6.) 

Korm. Rendelet
Nem Nem Illeték Sommás eljárás 2 Nem Nem Nem 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per

Magyar Államkincstár 

Központ



Ügytípus E-ügyintézés Ügymenet leírása Ágazati jogszabály(ok) pontos megjelölése
A kérelem előterjesztéséhez kötelezően alkalmazandó-e 

formanyomtatvány
Kérelemhez kötelezően csatolandó mellékletek

Ügyfél nyilatkozatával pótolható-e hiányzó bizonyíték Ákr. 

64. § (1) bekezdése
Az eljárás lefolytatásáért fizetendő 

Eljárás fő szabály 

szerinti fajtája

Megengedett 

hiánypótlások száma 

Ákr. 44. §

A döntés kapcsolódó 

eljárásban meghozható 

döntés feltételét képezi-

e Ákr. 45. §

Törvény lehetővé teszi 

az eljárás 

felfüggesztését Ákr. 48. 

§

Jogszabály kizárja-e az 

eljárás szünetelését 

Ákr. 49. §

Ügyintézési határidő 

Ákr. 50. §

Függő hatályú döntés 

Ákr. 43. §

Szakhatóság 

közreműködése Ákr. 55. 

§

Szakkérdés vizsgálata
Jogszerű hallgatásnak 

van helye

Jogorvoslat fajtája Ákr. 

113. §

Jogszabályban 

meghatározott 

felügyeleti szerv 

megnevezése

1.
A megváltozott munkaképességű személyek ellátása iránti 

kérelmek elbírálása
Lehetséges

A kérelemre indult eljárásban a hatóság beszerzi az ügyfélre vonatkozó 

biztosítási idő-, illetve kereseti adatokat. Sor kerül az ügyfél komplex 

minősítésére. A komplex minősítés eredménye és a beszerzett adatok alapján 

megállapítja a hatóság az ellátást. Jogosultság hiányában elutasító határozat 

készül.

2011. évi CXCI. törvény, 327/2011. ( XII.29. ) Korm. rendelet Igen Orvosi beutaló, Nyilatkozat a szakértői minősítéshez Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 Nem Nem Nem 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per nincs

2.
A megváltozott munkaképességű személeyek ellátásaiban 

részesülők időszakos orvosi felülvizsgálata
Lehetséges

Az ellátásban részesülő személyt - előre meghatározott időszakban, vagy 

állapotrosszabbodási bejelentésre - hivatalból a hatóság felülvizsgálja. Ennek 

során komplex minősítésre kerül sor.A komplex minősítés eredménye alapján az 

ellátás továbbfolyósításáról, megszüntetéséről, vagy megszüntetéséről és 

egyúttal új ellátás  megállapításáról születik döntés.

2011. évi CXCI. törvény, 327/2011. ( XII.29. ) Korm. rendelet Igen Orvosi beutaló, Nyilatkozat a szakértői minősítéshez Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 Nem Nem Igen 60 nap Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per nincs

3. Hatósági bizonyítvány iránti kérelmek elbírálása Lehetséges

Az ügyfél kérheti a komplex minősítés erdményéről hatósági bizonyítvány 

kiállítását. Az eljárás során az ügyfél komplex minősítésére kerül sor. A komplex 

minősítés eredményéről kiállítja a hatóság a hatósági bizonyítványt.

2011. évi CXCI. törvény, 327/2011. ( XII.29. ) Korm. rendelet Igen Orvosi beutaló, Nyilatkozat a szakértői minősítéshez Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per nincs

4. Kivételes rokkantsági ellátás iránti kérelmek elbírálása Lehetséges

A  kérelemre indult eljárásban a hatóság vizsgálja az ügyfél komplex 

minősítésének eredményét, megszerzett biztosítási idejét és különös 

méltánylást érdemlő körülményeit. Jogosultsági felételek, különös méltánylást 

érdemlő körülmények esetén az ügyfél részére megállapítható az ellátás a 

jogszabályban megghatározott mértékben, a rendelkezésre álló keretösszeg 

erejéig.

2011. évi CXCI. törvény, 327/2011. ( XII.29. ) Korm. rendelet Igen
Hatályos komplex minősítés hiányában orvosi beutaló, 

Niylatkozat a szakértői minősítéshez
Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 Nem Nem Nem 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per nincs

5. A jogalap nélkül kifizetett ellátások visszakövetelése Lehetséges

A jogalap nélkül kifiizetett ellátási összegről a nyugdíjfolyósító szerv értesíti a 

rehabiltiációs hatóságot. Az értesítés alapján a hatóság megvizsgálja, hogy a 

jogalap nélkül kifizetett ellátási összeg kitől követelhető vissza. Az ügyben 

visszafizetésre kötelező határozatot ad ki a hatóság, vagy lezáró feljegyzéssel 

megszünteti az eljárást.

2011. évi CXCI. törvény, 327/2011. ( XII.29. ) Korm. rendelet, 1997. 

évi LXXXIII. törvény
Nem Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Igen 60 nap Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per nincs

6. Megtérítési eljárások lefolytatása Lehetséges

A megváltozott munkaképességű személy egészségkárosodásáért felelős 

szervet vagy személyt a hatóság kötelezi az emiatt nyújtott ellátás 

megtérítésére. A hatóság hivatalból indult eljárás keretében vizsgálja a 

megtérítési felelősség fennállását és annak mértékét. A vizsgálat 

eredményeként megtérítésre kötelező határozat, vagy kárszámla kiadására 

kerül sor. Ha a megtérítési felelősség nem állapítható meg vagy nem 

érvényesíthető., lezáró feljegyzés készül.

2011. évi CXCI. törvény, 327/2011. ( XII.29. ) Korm. rendelet, 1997. 

évi LXXXIII. törvény
Nem Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Igen 60 nap Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per nincs

7. Méltányossági kérelmek elbírálása Lehetséges

A  jogalap nélküli ellátás visszafizetése, illetve megtérítés címén fennáló 

követelés esetén a kötelezett kérheti a követelés méltányosságból való 

mérséklését, elengedését, vagy részletfizetés engedélyezését. A hatóság a 

kérelem alapján megvizsgálja a kérelmező jövedelmi helyzetét , életkörülményeit, 

egyéb kötelezettnél annak pénzügyi helyzetét. A vizsgálat eredménye alapján 

dönt arról, hogy a kérelemben foglaltaknak eleget tesz, vagy azt elutasítja.

2011. évi CXCI. törvény, 327/2011. ( XII.29. ) Korm. rendelet, 1997. 

évi LXXXIII. törvény
Igen

Havi költségeket igazoló dokumentumok, jövedelemigazolás, 

rendszeres pénzellátás összegét igazoló irat
Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per nincs

8. Szakértői feladatkörben szakkérdések vizsgálata Lehetséges

Más hatóság, szerv vagy ügyfél megkeresésére orvosi szakkérdésekben a 

hatóság irat alapú vagy személyes vizsgálat alapján szakvéleményt készít és 

megküldi a megkereső részére.

7/2012. ( II.14.) NEFMI rendelet, 102/1995. ( VIII.25.) Korm. 

rendelet, 102/2011. ( VI.29.) Korm. rendelet, 168/1997. ( X.6.) Korm. 

rendelet, 1997. évi LXXXIII. törvény, 83/1987. ( XII.27.) MT rendelet, 

141/2000.(VIII.9.) Korm. rendelet, 1998. évi LXXXIV. törvény, 

327/2011. (XII.29.) Korm. rendelet

Nem Orvosi beutaló Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Igen

21 nap, 

közlekedőképesség 

vizsgálata esetén 50 nap

Nem Nem Nem Nem nincsl

9.

A rehabilitációs ellátásban részesülők együttműködési, 

megjelenési és nyilatkozattételi kötelezettsége teljesítésének 

figyelemmel kísérése.Az EFOP 1.1.1-15 kiemelt projektbe 

történő átirányítás, bevonás előkészítése

Kizárt

A megváltozott munkaképességű személy együttműködésre köteles a 

rehabilitációs hatósággal. Szükség esetén EFOP-1.1.1-15 kiemelt projektbe 

történő átirányítás, a programba vonás előkészítése, szükség szerinti 

értékelések elkészítése, közvetítés, szolgáltatásnyújtás, záró értékelés 

elkészítése, munkáltatókkal való folyamatos kapcsolattartás (akkreditált és nyílt 

munkaerő-piaci munkáltatók egyaránt).

2011. évi CXCI. törvény 6.§ (3) bekezdés a) és b) pont, 17. § (3) 

bekezdés
Nem

Ügyfél azonosítására szolgáló közokirat, lakcím, TAJ- kártya, 

adóazonosító szám, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány, 

megváltozott munkaképességet igazoló határozat és 

szakvélemény

Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Igen Igen Igen 8 nap Nem Nem Nem Nem nincs

10.

Szolgáltatást kérők nyilvántartásba vétele, terv készítése és 

záró értékelése, valamint az EFOP-1.1.1-15 kiemelt projekt 

megvalósításban történő együttműködés

Kizárt

A rehabilitációs hatósággal történő együttműködést önállóan vállaló megváltozott 

munkaképességű személlyel a rehabilitációs együttműködés keretében 

szolgáltatás-nyújtási terv megkötése, szükség esetén EFOP-1.1.1-15 kiemelt 

projektbe történő átirányítás, a programba vonás előkészítése, szükség szerinti 

értékelések elkészítése, közvetítés, szolgáltatásnyújtás, záró értékelés 

elkészítése, munkáltatókkal való folyamatos kapcsolattartás (akkreditált és nyílt 

munkaerő-piaci munkáltatók egyaránt).

327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 21.§ (1) és (4) bekezdése Nem

Ügyfél azonosítására szolgáló közokirat, lakcím, TAJ- kártya, 

adóazonosító szám, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány, 

megváltozott munkaképességet igazoló határozat és 

szakvélemény

Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Igen Igen Igen 8 nap Nem Nem Nem Nem nincs

11.
Egyéni foglalkoztatási megállapodások ellenőrzése, 

jóváhagyása
Kizárt

Minden egyes ügyfélre egyéni foglalkoztatási megállapodás kerül megkötésre – 

a sikeres közvetítést követően, a munkaszerződés megkötésével egy időben  - 

a rehabilitációs hatóság és a foglalkoztató között.

327/2012. (XI.16.) Korm. rendelet Nem
Foglalkoztatói adatlap, munkaerőigény, közvetítő lap, ajánlattételi 

lap. 
Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Nem Nem Igen 8 nap Nem Nem Nem Nem nincs

12.
Egyéni foglalkoztatási megállapodások ellenőrzése, 

jóváhagyása
Kizárt

Minden egyes ügyfélre egyéni foglalkoztatási megállapodás kerül megkötésre – 

a sikeres közvetítést követően, a munkaszerződés megkötésével egy időben  - 

a rehabilitációs hatóság és a foglalkoztató között.

327/2012. (XI.16.) Korm. rendelet Nem
Foglalkoztatói adatlap, munkaerőigény, közvetítő lap, ajánlattételi 

lap. 
Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Nem Nem Igen 8 nap Nem Nem Nem Nem nincs

Heves Megyei Kormányhivatal és Járási Hivatalainak Hatáskörbankja

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály



Ügytípus E-ügyintézés Ügymenet leírása Ágazati jogszabály(ok) pontos megjelölése
A kérelem előterjesztéséhez kötelezően alkalmazandó-e 

formanyomtatvány
Kérelemhez kötelezően csatolandó mellékletek

Ügyfél nyilatkozatával pótolható-e hiányzó bizonyíték Ákr. 

64. § (1) bekezdése
Az eljárás lefolytatásáért fizetendő 

Eljárás fő szabály 

szerinti fajtája

Megengedett 

hiánypótlások száma 

Ákr. 44. §

A döntés kapcsolódó 

eljárásban meghozható 

döntés feltételét képezi-

e Ákr. 45. §

Törvény lehetővé teszi 

az eljárás 

felfüggesztését Ákr. 48. 

§

Jogszabály kizárja-e az 

eljárás szünetelését 

Ákr. 49. §

Ügyintézési határidő 

Ákr. 50. §

Függő hatályú döntés 

Ákr. 43. §

Szakhatóság 

közreműködése Ákr. 55. 

§

Szakkérdés vizsgálata
Jogszerű hallgatásnak 

van helye

Jogorvoslat fajtája Ákr. 

113. §

Jogszabályban 

meghatározott 

felügyeleti szerv 

megnevezése

1. nyugellátás megállapítása Lehetséges

Az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul, a hatóság vizsgálja a jogosultsági 

feltételek meglétét, valamint beszerzi az ellátás összegének kiszámításához 

szükséges adatokat. A jogosultsági feltételek hiánya esetén a kérelmet 

elutasítja, a jogosultsági feltételek megléte esetén az ellátást megállapítja, és az 

erre vonatkozó határozatát foganatosításra megküldi a Magyar Államkincstár 

Nyugdíjfolyósító Igazgatóságához.

1997. évi LXXXI. törvény, 168/1997.(X.6.) Korm. rendelet Igen Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 Nem Igen Nem

60 nap                                                       

Az ügyintézési határidő 

tárgyév április 15-én jár le, 

ha a nyugdíj megállapítása 

iránti kérelmet a tárgyévi 

nyugdíj-megállapításhoz 

tartozó valorizációs 

szorzószámok 

hatálybalépését 

megelőzően nyújtották be 

és az általános 

ügyintézési határidő 

tárgyév április 15-ét 

megelőzően telik le.

Igen: végzés Nem Igen Nem Közigazgatási per Magyar Államkincstár

2. korhatár előtti ellátás megállapítása Lehetséges

Az eljárás kérelemre indul, a hatóság vizsgálja a jogosultsági feltételek meglétét, 

valamint beszerzi az ellátás összegének kiszámításához szükséges adatokat. A 

jogosultsági feltételek hiánya esetén a kérelmet elutasítja, a jogosultsági 

feltételek megléte esetén az ellátást megállapítja, és az erre vonatkozó 

határozatát foganatosításra megküldi a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító 

Igazgatóságához.

2011. évi CLXVII. törvény, 333/2011.(XII.29.) Korm. rendelet Igen Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 Nem Nem Nem

60 nap                                                       

Az ügyintézési határidő 

tárgyév április 15-én jár le, 

ha a nyugdíj megállapítása 

iránti kérelmet a tárgyévi 

nyugdíj-megállapításhoz 

tartozó valorizációs 

szorzószámok 

hatálybalépését 

megelőzően nyújtották be 

és az általános 

ügyintézési határidő 

tárgyév április 15-ét 

megelőzően telik le.

Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per Magyar Államkincstár

3. átmeneti bányászjáradék megállapítása Lehetséges

Az eljárás kérelemre indul, a hatóság vizsgálja a jogosultsági feltételek meglétét, 

valamint beszerzi az ellátás összegének kiszámításához szükséges adatokat. A 

jogosultsági feltételek hiánya esetén a kérelmet elutasítja, a jogosultsági 

feltételek megléte esetén az ellátást megállapítja, és az erre vonatkozó 

határozatát foganatosításra megküldi a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító 

Igazgatóságához.

1993. évi XLVIII. törvény 49/B-49/C. § Igen Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 Nem Nem Nem

60 nap                                                       

Az ügyintézési határidő 

tárgyév április 15-én jár le, 

ha a nyugdíj megállapítása 

iránti kérelmet a tárgyévi 

nyugdíj-megállapításhoz 

tartozó valorizációs 

szorzószámok 

hatálybalépését 

megelőzően nyújtották be 

és az általános 

ügyintézési határidő 

tárgyév április 15-ét 

megelőzően telik le.

Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per Magyar Államkincstár

4. táncművészeti életjáradék megállapítása Lehetséges

Az eljárás kérelemre indul, a hatóság vizsgálja a jogosultsági feltételek meglétét, 

valamint beszerzi az ellátás összegének kiszámításához szükséges adatokat. A 

jogosultsági feltételek hiánya esetén a kérelmet elutasítja, a jogosultsági 

feltételek megléte esetén az ellátást megállapítja, és az erre vonatkozó 

határozatát foganatosításra megküldi a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító 

Igazgatóságához.

2008. évi XCIX. törvény 43/A-43/C. § Igen Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 nem Nem Nem

60 nap                                                       

Az ügyintézési határidő 

tárgyév április 15-én jár le, 

ha a nyugdíj megállapítása 

iránti kérelmet a tárgyévi 

nyugdíj-megállapításhoz 

tartozó valorizációs 

szorzószámok 

hatálybalépését 

megelőzően nyújtották be 

és az általános 

ügyintézési határidő 

tárgyév április 15-ét 

megelőzően telik le.

Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per Magyar Államkincstár

5. rokkantsági járadék megállapítása Lehetséges

Az eljárás kérelemre indul, a hatóság vizsgálja a jogosultsági feltételek meglétét, 

ennek keretében az egészségi állapot szakkérdését. A jogosultsági feltételek 

hiánya esetén a kérelmet elutasítja, a jogosultsági feltételek megléte esetén az 

ellátást megállapítja, és az erre vonatkozó határozatát foganatosításra megküldi 

a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságához.

83/1987.(XII.27.) MT rendelet Igen Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 Nem Nem Nem 60 nap Igen: végzés Nem Igen Nem Közigazgatási per Magyar Államkincstár

6. baleseti járadék megállapítása Lehetséges

Az eljárás kérelemre indul, a hatóság vizsgálja a jogosultsági feltételek meglétét, 

ennek keretében az egészségi állapot szakkérdését, valamint beszerzi az 

ellátás összegének kiszámításához szükséges adatokat. A jogosultsági 

feltételek hiánya esetén a kérelmet elutasítja, a jogosultsági feltételek megléte 

esetén az ellátást megállapítja, és az erre vonatkozó határozatát 

foganatosításra megküldi a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító 

Igazgatóságához.

1997. évi LXXXIII. törvény, 217/1997.(XII.1.) Korm. rendelet Igen Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 Nem Nem Nem 60 nap Igen: végzés Nem Igen Nem Közigazgatási per Magyar Államkincstár

7. bányászok egészségkárosodási járadékának megállapítása Lehetséges

Az eljárás kérelemre indul, a hatóság vizsgálja a jogosultsági feltételek meglétét, 

ennek keretében az egészségi állapot szakkérdését, valamint beszerzi az 

ellátás összegének kiszámításához szükséges adatokat. A jogosultsági 

feltételek hiánya esetén a kérelmet elutasítja, a jogosultsági feltételek megléte 

esetén az ellátást megállapítja, és az erre vonatkozó határozatát 

foganatosításra megküldi a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító 

Igazgatóságához.

23/1991.(II.9.) Korm. rendelet Igen Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 Nem Igen Nem

17 munkanap,                   

ha az egészségi állapot 

szakkérdését is vizsgálni 

kell: 35 munkanap

Igen: végzés Nem Igen Nem Közigazgatási per Magyar Államkincstár

8. tartós ápolást végzők időskori támogatásának megállapítása Lehetséges

Az eljárás kérelemre indul, a hatóság vizsgálja a jogosultsági feltételek meglétét, 

ennek keretében beszerzi az ügyfél nyilatkozata alapján más hatóságoktól a 

szükséges igazolásokat. A jogosultsági feltételek hiánya esetén a kérelmet 

elutasítja, a jogosultsági feltételek megléte esetén az ellátást megállapítja, és az 

erre vonatkozó határozatát foganatosításra megküldi a Magyar Államkincstár 

Nyugdíjfolyósító Igazgatóságához.

1993. évi III. törvény 44/A. §, 383/2017.(XII.17.) Korm. rendelet Igen Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 Nem Nem Nem 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per Magyar Államkincstár

9. adategyeztetési eljárás Lehetséges

Az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul, a kérelem kizárólag elektronikus úton 

nyújtható be. A hatóság kiértesíti az ügyfelet a nyugdíjbiztosítási hatósági 

nyilvántartásban szereplő adatokról, melyre az ügyfél 30 napon belül észrevételt 

tehet. Az észrevételben foglaltak alapján a hatóság beszerzi a szükséges 

adatokat, bizonyítási eljárást folytat le, majd ennek alapján határozatot hoz az 

ügyfél részére elismert szolgálati időről, jogosultsági időről, és a nyugellátás 

kiszámításához figyelembe vehető kereseti adatokról.

1997. évi LXXXI. törvény, 168/1997.(X.6.) Korm. rendelet Igen Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 Nem Nem Nem 75 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per Magyar Államkincstár

10.
hatósági bizonyítvány kiállítása a nyugdíjbiztosítási hatósági 

nyilvántartásban szereplő adatokról
Lehetséges

Az eljárás kérelemre indul. Amennyiben az ügyfél valamennyi szolgálati ideje és 

jogosultsági ideje tekintetében kéri a hatósági bizonyítvány kiállítását, az eljárás 

felfüggesztésre kerül, és hivatalból adategyeztetési eljárás kerül lefolytatásra. 

Az adategyeztetési eljárás befejezését követően, annak eredményétől függően 

kerül a hatósági bizonyítvány kiállításra.

1997. évi LXXXI. törvény, 168/1997.(X.6.) Korm. rendelet Igen Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 Nem Nem Nem 15 nap Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per Magyar Államkincstár

11. jogalap nélküli ellátás visszafizetésére, megtérítésére kötelezés Lehetséges

Az eljárás a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságának értesítése 

alapján, kizárólag hivatalból indul. Az eljárás során annak vizsgálata történik 

meg, hogy ki a felelős az ellátás jogalap nélküli megállapításáért, folyósításáért. 

Az ügyfél felróható magatartása esetén az ellátás visszafizetésére, a 

foglalkoztató vagy más szerv felelőssége esetén az ellátás megtérítésére 

kötelezésről születik határozat. A véglegessé vált határozatot a Magyar 

Államkincstár Központhoz kell megküldeni, amely szerv ellátja a fizetési 

kötelezettség nyilvántartásával, elszámolásával és végrehajtásával kapcsolatos 

feladatokat. 

1997. évi LXXXI. törvény, 168/1997.(X.6.) Korm. rendelet Nem Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 Nem Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per Magyar Államkincstár

12.
1997. évi LXXXI. törvény 87-88. §-a, 1997. évi LXXXIII. törvény 

67. §-a szerinti megtérítésre kötelezés
Lehetséges

Az eljárás kizárólag hivatalból indul balesettel kapcsolatos 

egészségkárosodáson vagy elhalálozáson alapuló ellátás felmerülése esetén, 

amennyiben megállapításra kerül, hogy a balesetért a munkáltató vagy 3. 

személy felelős. Az eljárás során a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító 

Igazgatósága közli, hogy milyen összegű ellátás került a megkeresés időpontjáig 

kifolyósításra, illetve mennyi az ellátás aktuális összege. Ennek alapján 

megtérítésre kötelező határozat kiadására kerül sor. A véglegessé vált 

határozatot a Magyar Államkincstár Központhoz kell megküldeni, amely szerv 

ellátja a fizetési kötelezettség nyilvántartásával, elszámolásával és 

végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. 

1997. évi LXXXI. törvény, 168/1997.(X.6.) Korm. rendelet, 1997. évi 

LXXXIII. törvény, 217/1997.(XII.1.) Korm. rendelet
Nem Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 Nem Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per Magyar Államkincstár

13. Családi pótlék Lehetséges

A jogszabályban meghatározott tartalmú formanyomtatványon benyújtott 

kérelem és mellékletei hatósághoz történő beérkezését követően annak  

vizsgálata a jogosultsági feltételek fennállása és a tényállás tisztázása 

szempontjából. Ezt követi a kérelmek határidőben történő elbírálása, majd a 

döntéshozatal. Amennyiben az igénylő részéről az igényelt ellátás tekintetében a 

jogosultsági feltételek fennállnak, és ez alapján a családtámogatási ellátások 

valamelyikének megállapítására sor kerül, úgy az ellátások folyósításához 

szükséges intézkedések megtétele. 

1998. LXXXIV. törvény, 223/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet, 

5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet
Igen

 természetes személyazonosító adatainak igazolása, 

nevelőszülő esetén a gyermek nála történő elhelyezéséről 

rendelkező határozat, gyámrendelő határozat, ideiglenes hatályú 

elhelyezést elrendelő határozat, kötelező gondozásba történő 

kihelyezést elrendelő határozat, saját jogon igénylők esetében 

az arra való jogosultság igazolása

Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Igen: végzés Nem Igen Nem Közigazgatási per Magyar Államkincstár

14. Gyermekgondozást segítő ellátás Lehetséges

A jogszabályban meghatározott tartalmú formanyomtatványon benyújtott 

kérelem és mellékletei hatósághoz történő beérkezését követően annak  

vizsgálata a jogosultsági feltételek fennállása és a tényállás tisztázása 

szempontjából. Ezt követi a kérelmek határidőben történő elbírálása, majd a 

döntéshozatal. Amennyiben az igénylő részéről az igényelt ellátás tekintetében a 

jogosultsági feltételek fennállnak, és ez alapján a családtámogatási ellátások 

valamelyikének megállapítására sor kerül, úgy az ellátások folyósításához 

szükséges intézkedések megtétele. 

1998. LXXXIV. törvény, 223/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet, 

5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet
Igen

 természetes személyazonosító adatainak igazolása, 

adóazonosító jelet tartalmazó hatósági igazolvány, vagy 

hatósági bizonyítvány másolata, gyámrendelő határozat, 

ideiglenes hatályú elhelyezést elrendelő határozat, kötelező 

gondozásba történő kihelyezést elrendelő határozat

Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per Magyar Államkincstár

15. Gyermeknevelési támogatás Lehetséges

A jogszabályban meghatározott tartalmú formanyomtatványon benyújtott 

kérelem és mellékletei hatósághoz történő beérkezését követően annak  

vizsgálata a jogosultsági feltételek fennállása és a tényállás tisztázása 

szempontjából. Ezt követi a kérelmek határidőben történő elbírálása, majd a 

döntéshozatal. Amennyiben az igénylő részéről az igényelt ellátás tekintetében a 

jogosultsági feltételek fennállnak, és ez alapján a családtámogatási ellátások 

valamelyikének megállapítására sor kerül, úgy az ellátások folyósításához 

szükséges intézkedések megtétele. 

1998. LXXXIV. törvény, 223/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet Igen

  természetes személyazonosító adatainak igazolása, 

adóazonosító jelet tartalmazó hatósági igazolvány, vagy 

hatósági bizonyítvány másolata,gyámrendelő határozat, 

ideiglenes hatályú elhelyezést elrendelő határozat, kötelező 

gondozásba történő kihelyezést elrendelő határozat

Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per Magyar Államkincstár

Heves Megyei Kormányhivatal és Járási Hivatalainak Hatáskörbankja

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Társadalombiztosítási Osztály



16. Anyasági támogatás Lehetséges

A jogszabályban meghatározott tartalmú formanyomtatványon benyújtott 

kérelem és mellékletei hatósághoz történő beérkezését követően annak  

vizsgálata a jogosultsági feltételek fennállása és a tényállás tisztázása 

szempontjából. Ezt követi a kérelmek határidőben történő elbírálása, majd a 

döntéshozatal. Amennyiben az igénylő részéről az igényelt ellátás tekintetében a 

jogosultsági feltételek fennállnak, és ez alapján a családtámogatási ellátások 

valamelyikének megállapítására sor kerül, úgy az ellátások folyósításához 

szükséges intézkedések megtétele. 

1998. LXXXIV. törvény, 223/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet Igen

 természetes személyazonosító adatainak igazolása,  

gyámrendelő határozat, kötelező gondozásba történő 

kihelyezést elrendelő határozat, várandósgondozáson való 

részvételről szóló igazolás, vagy legalább egybefüggően 5 

hónapot külföldön történő tartózkodás igazolása, halvaszületés 

tényét igazoló okirat, Magyarország területén való  jogszerű 

tartózkodást igazoló okmány másolata, gyermek 

örökbefogadásához való hozzájárulás visszavonásáról szóló 

nyilatkozat másolata, családból kikerülést eredményező 

gyermekvédelmi gondoskodás megszüntetéséről szóló 

határozat másolata

Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per Magyar Államkincstár

16 Fogyatékossági támogatás Lehetséges

A jogszabályban meghatározott tartalmú formanyomtatványon benyújtott 

kérelem és mellékletei hatósághoz történő beérkezését követően annak  

vizsgálata a jogosultsági feltételek fennállása és a tényállás tisztázása 

szempontjából. A súlyos fogyatékosság fennállásának szakkérdéskénti 

vizsgálata. Ezt követi a kérelmek határidőben történő elbírálása, majd a 

döntéshozatal. Amennyiben az igénylő részéről az igényelt ellátás tekintetében a 

jogosultsági feltételek fennállnak, és ez alapjána fogyatékossági támogatás 

megállapítására kerül, úgy az ellátások folyósításához szükséges intézkedések 

megtétele. 

1998. évi XXVI. törvény, 141/2000. (VIII.9.) Korm. rendelet
Igen

orvosi beutaló, orvosi dokumentáció, természetes 

személyazonosító adatainak igazolása
Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Igen

60 nap ( egészségi állapot 

szakkérdés vizsgálata 

miatt teljes eljárás 

1998.évi XXVI tv.23/C 

alapján)

Igen: végzés Nem Igen Nem Közigazgatási per Magyar Államkincstár

17

A pénzbeli ellátás ránti kérelmek elbírálása,  megállapítása, 

utalványozása, valamint az elektronikus benyújtáshoz 

szükséges regisztrációs lapok feldolgozása.   

Lehetséges

A pénzbeli ellátás iránti igények ügyfélkapun illetve cégkapun kerresztül érkezik 

a foglalkoztatóktól. Az ellátások megállapítása, számfejtés, revidálás az ITP 

2000 program segítségével. Hiányosan benyújtott igények esetében 

hiánypótlási eljárás lefolytatása végzések meghozatala, közlése. Határozatok 

kiadmányozásra történő előkészítése. Folyósítás előkészítése, utalási  

megbízás elkészítése.  

1997. évi LXXXIII. törvény,  217/1997.(XII.1) Korm.rendelet, 1997. 

évi LXXX. törvény 
Igen

Táppénz esetén: keresőképtelenséget igazoló orvosi igazolás, 

körházi igazolás, csecsemőgondozási díj és  gyermekgondozási 

díj esetén gyermek születési anyakönyvi kivonata, baleseti 

táppénz esetén munkabaleseti/üzemi baleseti jegyzőkönyv, tanú 

nyilatkozat

Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Igen Nem 25 nap Igen: végzés Nem Nem Igen Közigazgatási per Magyar Államkincstár

18

Utazási költségtérítés iránti kérelmek elbírálása,  megállapítása, 

utalványozása.   Visszaérkezett, jogalapnélküli ellátások 

kezelése, nyilvántartása. Táppénz hozzájárulás kirovása.

Kizárt

Az utazási költségtérítés iránti igények átvétele az ügyfélszolgálaton 

személyesen megjelent  foglalkoztatóktól és a biztosítottaktól. Az átvett igények  

nyilvántartásba vétele, az ellátások megállapítása, számfejtés, revidálás az ITP 

2000 program segítségévelHiányosan benyújtott igények esetében hiánypótlási 

eljárás lefolytatása végzések meghozatala, közlése. Határozatok 

kiadmányozásra történő előkészítése. Folyósítás előkészítése, utalási  

megbízás elkészítése.  Táppénz hozzájárulás fizetésére kötelező határozat 

meghozatala, közlése, visszaérkezett tértivevény rögzítése, jogerőre emelkedés 

megállapítása. Határidőben benyújtott keresetesetében intézkedés saját 

hatáskörben történőő módosítás illetve Törvényszék részére történő 

előkészítés és továbbítás. 

1997. évi LXXXIII. törvény,  217/1997.(XII.1) Korm.rendelet, 1997. 

évi LXXX. törvény 
Igen menetjegy Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Igen: végzés Nem Nem Igen Közigazgatási per Magyar Államkincstár

19 Hatósági bizonyítvány kiállítása Lehetséges

                                                                                                                                                            

A beérkező kérelem érkeztetése, iktatása.  Teljesíthetőségének megvizsgálása 

az adatvédelmi ügyintéző által, a kért adatok lekérése a TAJ-BSZJ és ITP 2000 

rendszerből és ezt követően a Hatósági bizonyítvány kiállítása. Csók és 

Babaváró hitelhez kiadott hatósági Bizonyítvány. 

1997. évi LXXXIII. törvény,  217/1997.(XII.1) Korm.rendelet, 1997. 

évi LXXX. törvény, 195/1997. (XI.5.) Korm.rendelet, 2016. évi CL 

törvény, 16/2016.(II.10)Korm. Rendelet,17/2016.(II.10)Korm. 

Rendelet, 341/2011.(XII.29.)Korm.rendelet, 44/2019(III.12.) Korm. 

rendelet, 109/2019 (V.13.) Korm. rendelet, 16/2016.(II.10.) Korm, 

rendelet, 16/2016.(II.10.) Korm, rendelet, 341/2011.(XII.29.) Korm. 

rendelet, 44/2019.(III.12.) Korm. rendelet 

Nem Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás Nem Nem Nem 8 nap Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per Magyar Államkincstár

20

A Magyarországon élő magyar állampolgárok és a belföldinek 

minősülő külföldi állampolgárok részére TAJ  erről szóló 

hatósági igazolvány kiállítása.  Okirati bizonyítási eljárás 

kezdeményezése, az egészségbiztosítás nyilvántartásába való 

bejegyzéshez. 

Lehetséges

Társadalombztosítási Osztály a SZERK rendszerben iktatja, az igénylők által 

benyújtott és szabályosan kitöltött "Igénylőlap"-ot, majd a TAJ-BSZJ lekérdezi a 

TAJ-t. A  SZERK rendszerben iktatja.  

1997. évi LXXXIII. törvény Ebtv.  217/1997.(XII.1) Korm.rendelet, 

1997. évi LXXX. törvény Tbj. 195/1997. (XI.5.) Korm.rendelet, 

16/2016

Igen személyigazolvány, lakcímkártya Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás Nem Igen Nem 8 nap Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per

Nemzeti 

Egészségbiztosítási 

Alapkezelő

21

Európai Egészségbiztosítási Kártya kiadása illetve, a Tbj. 13.§ 

alapján a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 

uniós rendeletek és a nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó 

személyek ügyében indult eljárások

Lehetséges A jogosultak részére Európai Egészségbiztosítási Kártya kiadása 

1997. évi LXXXIII. törvény Ebtv.  217/1997.(XII.1) Korm.rendelet, 

1997. évi LXXX. törvény Tbj. 195/1997. (XI.5.) 

Korm.rendelet,883/04/EK, 987/09/EK Rendelet

Igen személyigazolvány, lakcímkártya, érvénytelen kártya Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás Nem Nem Nem 8 nap Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per

Nemzeti 

Egészségbiztosítási 

Alapkezelő



Ügytípus E-ügyintézés Ügymenet leírása Ágazati jogszabály(ok) pontos megjelölése
A kérelem előterjesztéséhez kötelezően alkalmazandó-e 

formanyomtatvány
Kérelemhez kötelezően csatolandó mellékletek

Ügyfél nyilatkozatával pótolható-e hiányzó bizonyíték Ákr. 

64. § (1) bekezdése
Az eljárás lefolytatásáért fizetendő 

Eljárás fő szabály 

szerinti fajtája

Megengedett 

hiánypótlások száma 

Ákr. 44. §

A döntés kapcsolódó 

eljárásban meghozható 

döntés feltételét képezi-

e Ákr. 45. §

Törvény lehetővé teszi 

az eljárás 

felfüggesztését Ákr. 48. 

§

Jogszabály kizárja-e az 

eljárás szünetelését 

Ákr. 49. §

Ügyintézési határidő 

Ákr. 50. §

Függő hatályú döntés 

Ákr. 43. §

Szakhatóság 

közreműködése Ákr. 55. 

§

Szakkérdés vizsgálata
Jogszerű hallgatásnak 

van helye

Jogorvoslat fajtája Ákr. 

113. §

Jogszabályban 

meghatározott 

felügyeleti szerv 

megnevezése

1. Családi pótlék Lehetséges

A jogszabályban meghatározott tartalmú formanyomtatványon benyújtott 

kérelem és mellékletei hatósághoz történő beérkezését követően annak  

vizsgálata a jogosultsági feltételek fennállása és a tényállás tisztázása 

szempontjából. Ezt követi a kérelmek határidőben történő elbírálása, majd a 

döntéshozatal. Amennyiben az igénylő részéről az igényelt ellátás tekintetében a 

jogosultsági feltételek fennállnak, és ez alapján a családtámogatási ellátások 

valamelyikének megállapítására sor kerül, úgy az ellátások folyósításához 

szükséges intézkedések megtétele. 

1998. LXXXIV. törvény, 223/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet, 

5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet
Igen

 természetes személyazonosító adatainak igazolása, nevelőszülő 

esetén a gyermek nála történő elhelyezéséről rendelkező 

határozat, gyámrendelő határozat, ideiglenes hatályú elhelyezést 

elrendelő határozat, kötelező gondozásba történő kihelyezést 

elrendelő határozat, saját jogon igénylők esetében az arra való 

jogosultság igazolása

Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Igen: végzés Nem Igen Nem Közigazgatási per
Magyar Államkincstár 

Központ

2. Gyermekgondozást segítő ellátás Lehetséges

A jogszabályban meghatározott tartalmú formanyomtatványon benyújtott 

kérelem és mellékletei hatósághoz történő beérkezését követően annak  

vizsgálata a jogosultsági feltételek fennállása és a tényállás tisztázása 

szempontjából. Ezt követi a kérelmek határidőben történő elbírálása, majd a 

döntéshozatal. Amennyiben az igénylő részéről az igényelt ellátás tekintetében a 

jogosultsági feltételek fennállnak, és ez alapján a családtámogatási ellátások 

valamelyikének megállapítására sor kerül, úgy az ellátások folyósításához 

szükséges intézkedések megtétele. 

1998. LXXXIV. törvény, 223/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet, 

5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet
Igen

 természetes személyazonosító adatainak igazolása, 

adóazonosító jelet tartalmazó hatósági igazolvány, vagy hatósági 

bizonyítvány másolata, gyámrendelő határozat, ideiglenes hatályú 

elhelyezést elrendelő határozat, kötelező gondozásba történő 

kihelyezést elrendelő határozat

Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per
Magyar Államkincstár 

Központ

3. Gyermeknevelési támogatás Lehetséges

A jogszabályban meghatározott tartalmú formanyomtatványon benyújtott 

kérelem és mellékletei hatósághoz történő beérkezését követően annak  

vizsgálata a jogosultsági feltételek fennállása és a tényállás tisztázása 

szempontjából. Ezt követi a kérelmek határidőben történő elbírálása, majd a 

döntéshozatal. Amennyiben az igénylő részéről az igényelt ellátás tekintetében a 

jogosultsági feltételek fennállnak, és ez alapján a családtámogatási ellátások 

valamelyikének megállapítására sor kerül, úgy az ellátások folyósításához 

szükséges intézkedések megtétele. 

1998. LXXXIV. törvény, 223/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet Igen

  természetes személyazonosító adatainak igazolása, 

adóazonosító jelet tartalmazó hatósági igazolvány, vagy hatósági 

bizonyítvány másolata,gyámrendelő határozat, ideiglenes hatályú 

elhelyezést elrendelő határozat, kötelező gondozásba történő 

kihelyezést elrendelő határozat

Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per
Magyar Államkincstár 

Központ

4. Anyasági támogatás Lehetséges

A jogszabályban meghatározott tartalmú formanyomtatványon benyújtott 

kérelem és mellékletei hatósághoz történő beérkezését követően annak  

vizsgálata a jogosultsági feltételek fennállása és a tényállás tisztázása 

szempontjából. Ezt követi a kérelmek határidőben történő elbírálása, majd a 

döntéshozatal. Amennyiben az igénylő részéről az igényelt ellátás tekintetében a 

jogosultsági feltételek fennállnak, és ez alapján a családtámogatási ellátások 

valamelyikének megállapítására sor kerül, úgy az ellátások folyósításához 

szükséges intézkedések megtétele. 

1998. LXXXIV. törvény, 223/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet Igen

 természetes személyazonosító adatainak igazolása,  

gyámrendelő határozat, kötelező gondozásba történő kihelyezést 

elrendelő határozat, várandósgondozáson való részvételről szóló 

igazolás, vagy legalább egybefüggően 5 hónapot külföldön történő 

tartózkodás igazolása, halvaszületés tényét igazoló okirat, 

Magyarország területén való  jogszerű tartózkodást igazoló 

okmány másolata, gyermek örökbefogadásához való hozzájárulás 

visszavonásáról szóló nyilatkozat másolata, családból kikerülést 

eredményező gyermekvédelmi gondoskodás megszüntetéséről 

szóló határozat másolata

Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per
Magyar Államkincstár 

Központ

5

Fogyatékossági támogatás Lehetséges

A jogszabályban meghatározott tartalmú formanyomtatványon benyújtott 

kérelem és mellékletei hatósághoz történő beérkezését követően annak  

vizsgálata a jogosultsági feltételek fennállása és a tényállás tisztázása 

szempontjából. A súlyos fogyatékosság fennállásának szakkérdéskénti 

vizsgálata. Ezt követi a kérelmek határidőben történő elbírálása, majd a 

döntéshozatal. Amennyiben az igénylő részéről az igényelt ellátás tekintetében a 

jogosultsági feltételek fennállnak, és ez alapjána fogyatékossági támogatás 

megállapítására kerül, úgy az ellátások folyósításához szükséges intézkedések 

megtétele. 

1998. évi XXVI. törvény, 141/2000. (VIII.9.) Korm. rendelet
Igen

orvosi beutaló, orvosi dokumentáció, természetes 

személyazonosító adatainak igazolása
Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem

60 nap (súlyos 

fogyatékosság fennállása 

szakkérdésként való 

vizsgálata miatt teljes 

eljárás 1998. XXVI. tv. 

23/C § alapján)

Igen: végzés Nem Igen Nem Közigazgatási per
Magyar Államkincstár 

Központ

6

Nagycsaládos gáz-ártámogatás Lehetséges

A jogszabályban meghatározott tartalmú formanyomtatványon benyújtott 

kérelem és mellékletei hatósághoz történő beérkezését követően annak  

vizsgálata a jogosultsági feltételek fennállása és a tényállás tisztázása 

szempontjából. Ezt követi a kérelmek határidőben történő elbírálása, majd a 

döntéshozatal. Amennyiben az igénylő részéről az igényelt ellátás tekintetében a 

jogosultsági feltételek fennállnak, és ez alapján a nagycsaládos gázár-

támogatás megállapításra kerül, úgy erről az egyetemes szolgáltatót a Magyar 

Államkincstár, a kormányhivatal pedig a fogyasztói közösséget 5 napon belül 

értesíti. 

494/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet Igen
földgáz egyetemes szolgáltatásra vonatkozó szerződéses 

jogviszony igazolása, vagy utolsó számla teljesítésének igazolása
Igen Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Igen: végzés Nem Nem Nem közigazgatási per

Magyar Államkincstár 

Központ

7

A pénzbeli ellátás ránti kérelmek elbírálása,  megállapítása, 

utalványozása, valamint az elektronikus benyújtáshoz szükséges 

regisztrációs lapok feldolgozása.   

Lehetséges

Az elektronikusan beérkezett igények nyilvántartásba vétele, az ellátások 

megállapítása, számfejtés, revidálás az ITP 2000 program segítségével. 

Hiányosan benyújtott igények esetében hiánypótlási eljárás lefolytatása 

végzések meghozatala, közlése. Határozatok kiadmányozásra történő 

előkészítése. Folyósítás előkészítése, utalási  megbízás elkészítése.  

1997. évi LXXXIII. törvény,  217/1997.(XII.1) Korm.rendelet, 1997. 

évi LXXX. törvény 
Igen

Táppénz esetén: keresőképtelenséget igazoló orvosi igazolás, 

körházi igazolás, csecsemőgondozási díj és  gyermekgondozási 

díj esetén gyermek születési anyakönyvi kivonata, nevelőszülői 

gyermekgondozási díj esetén határozat a nevelésbe vételről, 

örökbefogadói díj esetén a nevelésbe vételről/örökkbefogadásról 

szóló határozat, baleseti táppénz esetén munkabaleseti/üzemi 

baleseti jegyzőkönyv, tanú nyilatkozat

Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Igen Nem 25 nap Igen: végzés Nem Nem Igen Közigazgatási per
Magyar Államkincstár 

Központ
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Utazási költségtérítés iránti kérelmek elbírálása,  megállapítása, 

utalványozása.   Visszaérkezett, jogalapnélküli ellátások kezelése, 

nyilvántartása. Táppénz hozzájárulás kirovása.

Kizárt

Az utazási költségtérítés iránti igények átvétele az ügyfélszolgálaton 

személyesen megjelent  foglalkoztatóktól és a biztosítottaktól. Az átvett igények  

nyilvántartásba vétele, az ellátások megállapítása, számfejtés, revidálás az ITP 

2000 program segítségévelHiányosan benyújtott igények esetében hiánypótlási 

eljárás lefolytatása végzések meghozatala, közlése. Határozatok 

kiadmányozásra történő előkészítése. Folyósítás előkészítése, utalási  

megbízás elkészítése.  Táppénz hozzájárulás fizetésére kötelező határozat 

meghozatala, közlése, visszaérkezett tértivevény rögzítése, jogerőre emelkedés 

megállapítása, jogerős határozatok megküldése a NAV illetékes szerve részére. 

Határidőben benyújtott fellebbezés esetében intézkedés saját hatáskörben vagy 

a másodfokú eljárás lefolytatására történő előkészítés és továbbítás a 

másodfokon eljáró szerv felé.       

1997. évi LXXXIII. törvény,  217/1997.(XII.1) Korm.rendelet, 1997. 

évi LXXX. törvény 
Igen menetjegy Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Igen: végzés Nem Nem Igen Közigazgatási per

Magyar Államkincstár 

Központ

9

Hatósági bizonyítvány kiállítása Lehetséges

                                                                                                                                                            

A beérkező kérelem érkeztetése, iktatása.  Teljesíthetőségének megvizsgálása 

az adatvédelmi ügyintéző által, a kért adatok lekérése az ITP 2000 rendszerből 

és ezt követően a Hatósági bizonyítvány kiállítása.

1997. évi LXXXIII. törvény,  217/1997.(XII.1) Korm.rendelet, 1997. 

évi LXXX. törvény, 195/1997. (XI.5.) Korm.rendelet, 2016. évi CL 

törvény

Nem Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per
Magyar Államkincstár 

Központ

10

Közgyógyellátással kapcsolatos feladatok Lehetséges

Beérkezett megkeresések valamint háziorvosi igazolások rögzítése a KGY 

2005 programban. Orvosszakmai vélemények készítése, postázása a Járási 

Hivataloknak. Megállapító határozatok fogadása, rögzítése, kártya nyomtatása, 

kiküldése. Közgyógy igazolványok nyilvántartása, havonta egyeztetés a 

Járásokkal. Szükség esetén egyeztetés a háziorvossal, hiánypótlás kérése. 

1993. évi III. törvény, 63/2006 (III.27.) Korm.rendelet, 2017.évi C. 

Törvény
Igen Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Nem Nem Igen Nem EMMI

11

üzemi balesetből erededő költségek megtérítése,                                         

anyatej elszámolás
Kizárt

üzemi balesetből vagy foglalkozási megbetegedésből eredő 

egészségkárosodás miatt igénybevett gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, és 

gyógyászati ellátás térítési díjának utólagos megtérítése a biztosítottak 

számára. Anyatej elszámolások fogadása, ellenőrzése, feldolgozása

1997. évi LXXXIII. törvény, 217//1997.(XII.1.) Korm. rendelet, 

8/2002. ESZCSM rendelet, 217/1997. (XII.1) Korm.rend, 47/1997. 

(XII.17) NM rendelet

Igen végleges üzemi balesetet elismerő határozat,         számla Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per NEAK

12

A keresőképtelenség és keresőképesség felülvéleményezésével 

kapcsolatos feladatok
Kizárt

A szakértő főorvos a munkáltató megkeresésére a betegdokumentációból 

fellelhető adatok alapján dönt a biztosított keresőképtelenségéről vagy 

keresőképességéről, döntést követően arról a munkáltatót és a munkavállalót 

írásban értesíti.

1997. évi LXXXIII. törvény, 217//1997.(XII.1.) Korm. Rendelet, 

102/1995. (VIII. 25.) Korm. Rendelet
Nem orvosi dokumentáció Nem Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Igen: végzés Nem Igen Nem Közigazgatási per EMMI

Heves Megyei Kormányhivatal és Járási Hivatalainak Hatáskörbankja
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