
Hatósági ügyek, ügyleírások

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

Osztályok:

• Adatbázis-kezelési, Megtérítési és Méltányossági Ügyek Osztály

• Családtámogatási Osztály

• Egészségbiztosítási osztály

• Ellenőrzési osztály

• Nyugdíjbiztosítási Osztálya

• Rehabilitációs Ellenőrzési és Ellátási Osztály

I. Adatbázis-kezelési, Megtérítési és Méltányossági Ügyek Osztály

1. Méltányossági ügyek

2. Gyógyszertári finanszírozási előleg megállapítása
3. Balesettel okozott ellátások költségeinek a megtéríttetése

4. Nyugdíjbiztosítási igazgatási szerveknél köthető megállapodások 
5. A nyugdíjbiztosítás által nyilvántartott adatokról kérelemre kivonat kiállítása

6. A társadalombiztosítási egyéni számla 

Az  osztály  ügyeivel  kapcsolatos  általános,  illetve  ügytípusonkénti  részletes  tájékoztatók  a

Magyar Államkincstár honlapján érhetőek el.

További információk:

https://www.allamkincstar.gov.hu/nyugdijhu/%C3%BCgyint%C3%A9z%C3%A9s/

%C3%BCgyint%C3%A9z%C3%A9si-t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3k.html



Méltányosságból adható egyszeri segély

Az egészségbiztosító méltányosságból a biztosítottat  és kizárólag egészségügyi szolgáltatásra

jogosult személyt indokolt esetben segélyben részesítheti (Ebtv. 50. § (5) bekezdés).

További információk:
https://www.allamkincstar.gov.hu/egeszsegbiztositas/Betegseg/egyszeri-segely

Méltányosságból igénybe vehető pénzbeli ellátások

Az egészségbiztosítási szerv – az Egészségbiztosítási Alap éves költségvetésében meghatározott

keretek között – méltányosságból csecsemőgondozási díjat, gyermekgondozási díjat és táppénzt

akkor állapíthat meg a biztosított részére, ha a biztosított az ahhoz szükséges biztosítási idővel

nem  rendelkezik  (Ebtv.  50.  §  (1)  bek.).  A  biztosított  a  méltányossági  kérelmet  a

foglalkoztatójához nyújthatja be (Ebtv. Vhr. 31/D. § (1) bek.).

További információk:
https://www.allamkincstar.gov.hu/egeszsegbiztositas/Betegseg/tappenz-betegszabadsag

Méltányosságból megállapítható egyszeri segély és kivételes-nyugellátás emelés

A  kivételes  nyugellátás-emelés  és  az  egyszeri  segély  engedélyezésére  az  érintett  személy,

illetőleg  meghatalmazottja  vagy  törvényes  képviselője  kérelme  alapján  kerülhet  sor.  A

kérelemben meg kell  jelölni  azokat  a  különös méltánylást  érdemlő  körülményeket,  amelyek

megalapozhatják  a  kérelem  teljesíthetőségét.  (pl.:  egészségi  állapotról,  közeli  hozzátartozó

egészségi állapotáról, gyógyszerköltségről, közüzemi díj elmaradásról szóló igazolás stb.) .

További információk:

https://www.allamkincstar.gov.hu/nyugdij/Meltanyossag/nyugellatasok-meltanyossagbol-

torteno-emelese

https://www.allamkincstar.gov.hu/nyugdij/Meltanyossag/az-egyszeri-segely-engedelyezese

Gyógyszertári finanszírozási előleg

A járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdő

ellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/199. (VIII. 31.)

Kormányrendelet  6/A  –  6/B.  §-ai  rendelkeznek  a  gyógyszertári  finanszírozási  előleg

igényléséről, a jogosultsági feltételekről. A közforgalmú gyógyszertár részére, a működtetésére

jogosult társas vállalkozás, vagy egyéni vállalkozó a tárgyév március 31. napjáig kérelmezheti
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az előleg folyósítását.

További információk:
http://www.neak.gov.hu/felso-menu/rolunk/kozerdeku_adatok/

tevekenysegre_mukodesre_vonatkozo_adatok/

a_hatosagi_ugyek_intezesenek_rendjevel_kapcsolatos/gyogyszertari_fin_eloleg/

a_gyogyszertari_finanszirozasi_eloleg_ref1

Balesettel okozott ellátások költségeinek a megtéríttetése

A  baleseti megtérítési eljárás célja a biztosított egészségkárosodása esetén a jogosan igénybe

vett  egészségbiztosítási  ellátások  finanszírozott  költségeinek  (táppénz,  baleseti  táppénz,

gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, alapellátás, valamint fekvő- és járóbeteg-szakellátás során

felmerült  ellátási  költségek,  utazási  költségtérítés,  stb.),  a  megváltozott  munkaképességű

személyek ellátásainak Egészségbiztosítási  Alap számára  történő megtéríttetése  akkor,  ha az

egészségkárosodás,  munkaképesség-csökkenés  bekövetkezéséért  a  felelősség  megállapítható

különösen az alábbi esetcsoportokban:

• üzemi balesetek (úti balesetek, munkabalesetek) foglalkozási megbetegedések,

• harmadik  személy  által  okozott  balesetek  (pl.:bántalmazásos  esetek,  állat  okozta

sérülések,  közlekedés  során  közterületen,  járdán  annak  állapota  miatt  történt  elesés,

csúszás okán bekövetkezett baleset, stb.) és egyéb egészségkárosodások,

• a KRESZ hatálya alá tartozó közúton történt közlekedési balesetek,

• külföldi személy által okozott balesetek.

(Irányadó jogszabályok: A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 1997. évi LXXXIII.

törvény  (Ebtv)  és  a  végrehajtására  kiadott  217/1997.  (XII.1.)  Korm.  rendelet,  valamint  a

megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról  szóló

2011. évi CXCI. törvény (Mmtv.) és az eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII.29.) Korm.

rendelet.)

 Aki a nyugellátásra jogosult személy haláláért felelős, azt a személyt, vagy szervet az elhunyt

özvegye,  árvája,  szülője  számára  megállapítra  kerülő  hozzátartozói  ellátásnak  a  -

Nyugdíjbiztosítási Alap számára történő megtérülése érdekében  -   megtérítésére kell kötelezni.

A foglalkoztató felelős a munkavédelmi szabályok megszegése miatt az üzemi balesettel, vagy

foglalkozási  megbetegedéssel  összefüggésban megállapításra kerülő baleseti  járadék,  vagy az

üzemi  balesettel  összefüggésben  történt  elhalálozás  és  a  baleseti  táppénz  tartama  alatti

elhalálozás miatt megállapításra kerülő baleseti hozzátartozói ellátások megtérítésére. 

(Irányadó  jogszabályok:  A  társadalombiztosítási  nyugellátásról  szóló  1997.  évi  LXXXI.

Törvény (Tny.) valamint a végrehajtására kiadott 168/1997. évi (X.6.) Korm. rendelet.)
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Az üzemi baleseteről további információk:

https://www.allamkincstar.gov.hu/egeszsegbiztositas/Baleset/uzemi-baleset

Nyugdíjbiztosítási igazgatási szerveknél köthető megállapodások 

A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019.

évi CXXII. törvény (Tbj.) 48. § rendelkezései alapján a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként

eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivataloknál:

1. szolgálati  idő  és  nyugdíjalapot  képező  jövedelem  szerzésére  legalább  a  minimálbér
alapján (biztosítási jogviszony hiányában vagy annak szünetelése esetén), 

2. felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányok
idejének szolgálati időként történő elismerése érdekében kizárólag a minimálbér alapján,

3. öregségi  teljes,  illetve  öregségi  résznyugdíjra  jogosultsághoz  hiányzó  szolgálati  idő
szerzése céljából, 

4. az 1998. évre, a gyermekgondozási segélyre jogosultság hiányában a gyermek otthoni
gondozásának idejére a gyes összege alapján 

megállapodás köthető.

További információk:
https://www.allamkincstar.gov.hu/nyugdij/nyugdijbiztositasi-nyilvantartas/szolgalati-idovasarlas

A nyugdíjbiztosítás által nyilvántartott adatokról kérelemre kivonat kiállítása

A  nyugdíjbiztosítási  nyilvántartásban  a  biztosítási  kötelezettséggel  járó  jogviszonyaira

vonatkozó saját adataihoz bárki hozzáférhet, a nyilvántartott adatokról felvilágosítást kérhet, a

tárolt iratokról másolatot igényelhet. 

További információk:

https://www.allamkincstar.gov.hu/nyugdij/nyugdijbiztositasi-nyilvantartas/kivonat-a-

nyugdijbiztositasi-nyilvantartas-adatairol

Társadalombiztosítási egyéni számla  

A  társadalombiztosítási  egyéni  számla természetes  személyenként  tartalmazza  a  biztosított

természetes személyazonosító adatait  és társadalombiztosítási adóazonosító jelét; a biztosított

után 2012. december 31-ét követő időszakra bevallott nyugdíjjárulék összegére vonatkozó, az

állami adóhatóságtól átvett adatokat; a megállapodás alapján fizetett nyugdíjjárulék összegét és

a  megállapodással  érintett  időszakot,  valamit  a  rehabilitációs  járadék,  rehabilitációs  ellátás

összegéből levont nyugdíjjárulék összegét, és az ellátás folyósításának időtartamát. (Tny. 96/A.

§)
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További információk:

https://www.allamkincstar.gov.hu/nyugdij/nyugdijbiztositasi-nyilvantartas/

tarsadalombiztositasi-egyeni-szamla

II. Családtámogatási Osztály

1.  Családi pótlék iránti igény elbírálása,

2.  Gyermekgondozást segítő ellátás iránti igény elbírálása,

3.  Gyermeknevelési támogatás iránti igény elbírálása,

4.  Anyasági támogatás iránti igény elbírálása,

5.  Fogyatékossági támogatás iránti igény elbírálása,

6.  Nagycsaládos gázárkedvezmény megállapítása,

7.  A lakáscélú állami támogatás visszafizetésének felfüggesztéséről, az állam

javára a támogatott ingatlanra bejegyzett jelzálogjog, illetve azt biztosító elidegenítési

és terhelési tilalom másik ingatlanra való átjegyzéséről szóló eljárás lefolytatása,

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

állami támogatással összefüggő állami követelés megfizetésére kötelező eljárás

lefolytatása.

9.  Három és többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel tartozásainak

csökkentésére irányuló eljárás

10.  Banki elutasítás esetén a támogatási feltételeknek való megfelelés elbírálása

Az ügyintézéssel kapcsolatos általános, illetve ügytípusonkénti részletes tájékoztatók

családtámogatási ügyekben a Magyar Államkincstár honlapján:

https://www.allamkincstar.gov.hu/

Lakástámogatási ügyekben a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/lakastamogatas

honlapon érhetőek el.

Anyasági támogatás:
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https://www.allamkincstar.gov.hu/csaladok-tamogatasa/gyermekvallalas-tamogatasa/anyasagi-
tamogatas

Családi pótlék:

https://www.allamkincstar.gov.hu/csaladok-tamogatasa/Csalad_gyermek/csaladi-potlek

Gyermekgondozási segély:

https://www.allamkincstar.gov.hu/csaladok-tamogatasa/Csalad_gyermek/gyermekgondozast-
segito-ellatas

Gyermeknevelési támogatás:

https://www.allamkincstar.gov.hu/csaladok-tamogatasa/Csalad_gyermek/gyermeknevelesi-
tamogatas

Fogyatékossági támogatás:

https://www.allamkincstar.gov.hu/egeszsegbiztositas/Betegseg/Fogyatekossagi_tamogatas/
fogyatekossagi-tamogatas

Nagycsaládos földgáz árkedvezmény:

https://www.allamkincstar.gov.hu/csaladok-tamogatasa/Csalad_gyermek/nagycsalados-foldgaz-
arkedvezmeny

Ügyintézés:

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

eÜgyfél:

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

Az igényérvényesítéshez szükséges nyomtatványok:

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

Az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

https://www.allamkincstar.gov.hu/footer-tartalmak/jogi-informaciok/
Jogszabalyok_szabalyzatok/jogszabalyok

Tájékoztató a Családi Otthonteremtési Kedvezményről (CSOK):

https://kormany.hu/penzugyminiszterium/csaladi-otthonteremtesi-kedvezmeny

Lakástámogatási tájékoztatók és nyomtatványok:
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http://www.kormanyhivatal.hu/hu/lakastamogatas

Lakástámogatási ügyfélszolgálatok elérhetősége:

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

III. Egészségbiztosítási Osztály

1.    Csecsemőgondozási díj iránti igény elbírálása,

2.    Örökbefogadói díj elbírálása,

3.    Gyermekgondozási díj iránti igény elbírálása,

4.    Táppénz iránti igény elbírálása,

5.    Gyermekápolási táppénz iránti igény elbírálása,

6.    Baleseti táppénz iránti igény elbírálása,

7.  Utazási költségtérítés elbírálása,

8.  Jogviszony rendezési eljárás lefolytatása,

9.  Külföldön biztosítottak jogosultságának kezelése,

10. TAJ szám kiadása,

11. Hatósági bizonyítványok kiállítása,

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

13. Egészségügyi szolgáltatásra kötött megállapodások kezelése,

14. Közgyógyellátási igazolványokkal kapcsolatos feladatok ellátása.

Az ügyintézéssel kapcsolatos általános, illetve ügytípusonkénti részletes tájékoztatók a

Nemzeti  Egészségbiztosítási  Alapkezelő  www.neak.gov.hu      és  a  Magyar  Államkincstár
http://www.allamkincstar.gov.hu    honlapján érhetőek el.

Általános tájékoztató (ügyintézési kalauz):

Ügyintézési Kalauz - mit, hol, hogyan intéznek - NEAK (gov.hu)     

Csecsemőgondozási díj (CSED):

Csecsemőgondozási díj - CSED - Magyar Államkincstár (gov.hu)     

Örökbefogadói díj:
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Örökbefogadói díj - Magyar Államkincstár (gov.hu)     

Gyermekgondozási díj (GYED):

Gyermekgondozási díj - GYED - Magyar Államkincstár (gov.hu)     

Táppénz:

Táppénz, betegszabadság - Magyar Államkincstár (gov.hu)     

Gyermekápolási táppénz (GYÁP):

Gyermekápolási táppénz - GYÁP - Magyar Államkincstár (gov.hu)     

Baleseti táppénz:

Baleseti táppénz - Magyar Államkincstár (gov.hu)     

Utazási költségtérítés:

Utazási költségtérítési támogatás - Magyar Államkincstár (gov.hu)     

TAJ kártya igénylés, kiadás:

TAJ kártya igénylés, kiadás - NEAK (gov.hu)     

Európai Egészségbiztosítási Kártya:

Európai Egészségbiztosítási Kártya - NEAK (gov.hu)     

Jogviszony rendezési eljárás:

Jogviszony rendezési eljárás - NEAK (gov.hu)     

Megállapodás egészségügyi ellátás biztosítására:

Megállapodáson alapuló jogosultság - NEAK (gov.hu)     

Hatósági bizonyítvány kiadása (lakáscélú támogatások igényléséhez):

Hatósági  bizonyítvány  fennálló  biztosításról  lakáscélú  támogatások  igényléséhez  -  NEAK
(gov.hu)     

Közgyógyellátás:

Közgyógyellátás - NEAK (gov.hu)     

Elérhetőségek:

Kormányhivatalok, Ügyfélszolgálatok - NEAK (gov.hu) 
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IV. Ellenőrzési Osztály

Egészségbiztosítási ellenőrzés

Az  egészségbiztosítási  ellenőrzés  a  társadalombiztosítási  kifizetőhelyek  egészségbiztosítási

pénzbeli  és  baleseti  ellátások  megállapításával,  folyósításával  és  elszámolásával,  valamint  a

nyilvántartási  és  adatszolgáltatási  kötelezettségek  teljesítésével  kapcsolatos  tevékenységét

ellenőrzi  átfogó,  téma,  cél-,  utó-  és  záró  ellenőrzés  keretében.  Az ellenőrzések  során feltárt

jogszabálysértés  esetén  a  szükséges  intézkedés  megtételét,  végzések,  határozatok,  fizetési

meghagyások  kibocsátását  végzi.  A  kifizetőhely  megszűnése  esetén  záró  ellenőrzést  tart,  a

kifizetőhelyet  nem  működtető  foglalkoztatóknál  a  társadalombiztosítási  feladatok  ellátását

ellenőrzi.

A hatósági ellenőrzés típusai
Átfogó ellenőrzés: felöleli a foglalkoztató, illetve a kifizetőhely teljes, az egészségbiztosítással
összefüggő szakmai feladatellátását, a jogszabályok, a szabályzók betartását.

Téma ellenőrzés: azonos, illetve az azonos jellegű feladatok vizsgálata (pl.: jogszabályváltozás
hatása) több foglalkoztatónál, kifizetőhelynél.

Cél ellenőrzés: egy adott foglalkoztatónál, kifizetőhelynél valamely konkrét egyedi eset, feladat
kivizsgálására tisztázására irányul.

Instruáló  ellenőrzés:  a  kifizetőhely  létesítését  követő  4  hónapon  belül,  a  kifizetőhelyi
feladatellátás elősegítése céljából hivatalból indított támogató ellenőrzési forma.

Záró  ellenőrzés:  olyan  speciális  ellenőrzési  típus,  amelyet  a  kifizetőhely  megszüntetése
esetében kell megtartani, az ellátásra jogosultak pénzbeli ellátásainak biztonsága és az esetleges
követelések érvényesítése érdekében.

Utóellenőrzés:  az  ellenőrzési  eljárás  során  előírt  feladat  végrehajtását  követően  folytatott

ismételt ellenőrzés.

Tájékoztató anyagok:

https://www.allamkincstar.gov.hu/egeszsegbiztositas/Tarsadalombiztositasi_kifizetohelyek/

Tajekoztato_anyagok

Nyugdíjbiztosítási ellenőrzés

Az ellenőrzés célja, hogy a biztosítottak, az ellátást igénylők érdekében a hatályos jogszabályi

előírások alapján segítsék a nyugdíjbiztosítási adatok nyilvántartásba vételét, egyeztetési eljárás

lefolytatását,  vagy a  nyugdíjak  és  minden  olyan  ellátás  elbírálását,  amelynek  megállapítását

és/vagy  folyósítását  jogszabály  a  nyugdíjbiztosítási  igazgatási  szervek  hatáskörébe  utalja.  A
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nyugdíjbiztosítási feladatok maradéktalan ellátása érdekében - a  kormányhivatal  illetékességi

területéhez tartozó adatszolgáltatásra (nyilvántartásra) kötelezettek körében - járuljon hozzá a

jogszabályi  előírások  betartásához (betartatásához),  a  jogkövetés,  az  egységes  jogalkalmazás

biztosításához.

A hatósági ellenőrzés típusai
Átfogó  ellenőrzés:  az  ellenőrzés  alá  vont  jogalanynál  a  nyugdíjbiztosítási  és  a
nyugdíjbiztosítással  összefüggő  jogszabályok  betartásának,  a  nyugdíjbiztosítási  hatósági
nyilvántartásban  szereplő  adatai  megbízhatóságának,  valamint  az  előírt  kötelezettségek
teljesítésének teljes körű vizsgálatára kerül sor. Az átfogó ellenőrzésnek ki kell terjedni a 2009.
december 31-ét követő, a NAV által átadott, a nyugdíjbiztosítási hatósági nyilvántartás adatai
valódiságának vizsgálatára is.

Célellenőrzés: az ellenőrzés csak egy-egy feladat, illetve feladatcsoport egésze vagy egy része
végrehajtásának ellenőrzésére terjed ki (pl.: bérellenőrzés, béradat beszerzés, adatszolgáltatások
vizsgálata, tanúmeghallgatási eljárás lefolytatása, együttélés, panaszok, közérdekű bejelentések
vizsgálata, stb.).

Záró ellenőrzés: a 2009. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó, nyilvántartási szakterület
által  kezdeményezett,  a felszámolás  vagy végelszámolás  alatt  álló,  jogutód nélkül megszűnő
foglalkoztatók esetében (ideértve a tevékenységére nézve megszűnt egyéni vállalkozót, egyéni
céget,  mezőgazdasági  őstermelőt  is)  a  2009.  december  31-ig  terjedő  adatszolgáltatások
rendezéséhez  szükséges  intézkedések  megtételére  kerül  sor.  A  záró  ellenőrzésnek  ki  kell
terjednie  a  2009.  december  31-ét  követő,  a  NAV által  átadott,  a  nyugdíjbiztosítási  hatósági
nyilvántartásban szereplő adatok vizsgálatára is.

Utóellenőrzés:  ennek  lefolytatására  akkor  kerülhet  sor,  ha  a  korábbi,  lezárt  ellenőrzés

megállapítása vagy más szakterület megkeresése azt indokolja.

V. Nyugdíjbiztosítási Osztály

1.  Öregségi nyugellátás iránti igény elbírálása,

2.  Nők kedvezményes nyugdíjának megállapítása,

3.  Korhatár előtti ellátás iránti igény elbírálása,

4.  Táncművészeti életjáradék iránti igény elbírálása,

5.  Átmeneti bányászjáradék iránti igény elbírálása,

6.  Bányászok egészségkárosodási járadékának megállapítása,

7.  Baleseti járadék iránti igény elbírálása,

8.  Rokkantsági járadék iránti igény elbírálása,
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9.  Özvegyi nyugellátás iránti igény elbírálása,

10.  Özvegyi járadék iránti igény elbírálása,

11.  Árvaellátás iránti igény elbírálása,

12.  Szülői nyugdíj iránti igény elbírálása,

13.  Baleseti hozzátartozói nyugellátások iránti igény elbírálása,

14.  Kérelemre induló adategyeztetési eljárás lefolytatása,

15.  Hivatalból induló adategyeztetési eljárás lefolytatása,

16.  Hatósági bizonyítvány kiadása,

17.  Tartós ápolást végzők időskori támogatása iránti igény elbírálása.

Az ügyintézéssel kapcsolatos általános, illetve ügytípusonkénti részletes tájékoztatók

a    Magyar Államkincstár       https://www.allamkincstar.gov.hu     honlapján érhetők el.

Általános ügyintézési tájékoztatók:

https://www.allamkincstar.gov.hu/nyugdij

Nemzetközi ügyintézési tájékoztatók:

https://www.allamkincstar.gov.hu/nyugdij/nemzetkozi-ugyek

Nyugdíjszervek:

https://www.allamkincstar.gov.hu/nyugdij/a-nyugdijszervek

Nyomtatványok:

https://www.magyarorszag.hu/szuf_szolg_lista?kategoria=NYU.EL

VI. Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály

1.    Rehabilitációs igazgatási feladatok ellátása,

2.    Rehabilitációs ellátás iránti igény elbírálása,

3.    Rokkantsági ellátás iránti igény elbírálása,

4.      Kivételes  rokkantsági  ellátás  iránti  igényekkel,  illetve  méltányossági  kérelmekkel
kapcsolatos feladatok ellátása,
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5.    Hatósági bizonyítvány kiadása,

6.    Felülvizsgálatos ügyek elbírálása hivatalból és kérelemre

7.    Rehabilitációs szakértői tevékenység végzése, továbbá szakvélemény készítése adott ügyben
eljáró hatóság megkeresésére,

8.    Orvosszakértői tevékenység végzése, továbbá szakvélemény készítése adott ügyben  eljáró
hatóság megkeresésére,

9. Komplex minősítés és rehabilitációs javaslat készítése,

10.    Foglalkozási rehabilitációs feladatok ellátása,

11. A jogosulatlanul felvett pénzellátások visszafizetésével kapcsolatos feladatok ellátása.

Az ügyintézéssel kapcsolatos általános, illetve ügytípusonkénti részletes tájékoztatók a

Slachta  Margit  Nemzeti  Szociálpolitikai  Intézet  által  üzemeltetett Szociális  Ágazati  Portál
https://szocialisportal.hu honlapján érhetőek el.

Megváltozott munkaképességű személyek ellátásai:

- Tájékoztató a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól:

https://szocialisportal.hu/megvaltozott-munkakepessegu-szemelyek-ellatasai/

- Tájékoztató a rehabilitációs ellátásról:

https://szocialisportal.hu/tajekoztato-a-rehabilitacios-ellatasr-1/

- Tájékoztató a rokkantsági ellátásról:

https://szocialisportal.hu/tajekoztato-a-rokkantsagi-ellatasrol/

- Tájékoztató a kivételes rokkantsági ellátásról:

https://szocialisportal.hu/tajekoztato-a-kiveteles-rokkantsagi-ellatasrol/

- Tájékoztató az ellátások 2021. évi és 2022. év eleji emeléséről:

https://szocialisportal.hu/tajekoztato-az-ellatasok-2021-evi-es-2022-ev-eleji-emeleserol/

-  Tájékoztató  a  megváltozott  munkaképességű  személyek  után  érvényesíthető
adókedvezményről:

https://szocialisportal.hu/tajekoztato-a-megvaltozott-munkakepessegu-szemelyek-utan-
ervenyesitheto-adokedvezmenyrol/
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A komplex minősítéssel összefüggő információk/tájékoztatók:

- Tájékoztató a komplex minősítésről:

https://szocialisportal.hu/a-komplex-minositesrol/

- Tájékoztató a minősítési kategóriákról:

https://szocialisportal.hu/minositesi-kategoriak/

- Tájékoztató a komplex minősítés szempontjairól:

https://szocialisportal.hu/a-komplex-minosites-szempontjai-2/

- Tájékoztató a komplex minősítés időbeli hatályáról:

https://szocialisportal.hu/a-komplex-minosites-idobeli-hatalya/

- Tájékoztató a felülvizsgálatról:

https://szocialisportal.hu/felulvizsgalat/

- Tájékoztató a komplex minősítés eredményéről szóló hatósági bizonyítványról:

https://szocialisportal.hu/hatosagi-bizonyitvany/

- Tájékoztató a szakértői bizottság által végzett komplex vizsgálat menetéről

https://szocialisportal.hu/tudnivalok-a-szakertoi-bizottsag-altal-vegzett-komplex-vizsgalat-
meneterol/

A rehabilitációs hatósággal való együttműködéssel kapcsolatos tájékoztatók: 

- Tájékoztató a rehabilitációs hatósággal való együttműködés formáiról:

https://szocialisportal.hu/rehabilitacios-hatosaggal-valo-egyuttmukodes-formai/

- Tájékoztató az ellátás folyósítása mellett folytatott keresőtevékenységről:

https://szocialisportal.hu/ellatas-folyositasa-mellett-folytatott-keresotevekenyseg/

- Tájékoztató a rehabilitációs célú orvosi és szociális szolgáltatásokról, valamint a foglalkozási
rehabilitációs szolgáltatásokról: 

https://szocialisportal.hu/szolgaltatasok-formai/

Tájékoztató a jogorvoslati lehetőségekről:

https://szocialisportal.hu/tema/megvaltozott-munkakepessegu-szemelyek/ugyfel-tajekoz-tatok/
jogorvoslat/
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Nyomtatványok: 

https://szocialisportal.hu/nyomtatvanyok/

Nemzetközi ügyek:

- Nemzetközi ügyek általános tájékoztató: 

https://szocialisportal.hu/tajekoztato/

- Az Európai Unió szociális biztonsági koordináció rendeleteivel érintett ügyekkel kapcsolatos
tájékoztatók:

https://szocialisportal.hu/tema/megvaltozott-munkakepessegu-szemelyek/nemzetkozi-u-
gyek/europai-unio-szocialis-biztonsagi-koordinacios-rendeleteivel-erintett-ugyek/

- Tájékoztató a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak az Európai Unió szociális
biztonsági koordinációs rendeletei alkalmazásával történő megállapításáról:

https://szocialisportal.hu/eu-ugyek-tajekoztato/

- Adatlap – pótlap – E 207 HU nyomtatvány:

https://szocialisportal.hu/europai-unio-szocialis-biztonsagi-koordinacios-rendeleteivel-erintett-
ugyek/

- Tájékoztató: A román nyugdíjbiztosítási szervek illetékességének változása 2017. november 1-
től 

https://szocialisportal.hu/a-roman-nyugdijbiztositasi-szervek-illetekessegenek-valtozasa-2017-
november-1-tol/ 

-  Kétoldalú,  szociális  biztonsági  tárgyú  egyezménnyel  érintett  ügyekkel  kapcsolatos
tájékoztatók:

https://szocialisportal.hu/tema/megvaltozott-munkakepessegu-szemelyek/nemzetkozi-ugyek/
ketoldalu-szocialis-biztonsagi-targyu-egyezmennyel-erintett-ugyek/

- Általános  tájékoztató  a  megváltozott  munkaképességű  személyek  ellátásainak  a  kétoldalú
szociálpolitikai,  illetve  szociális  biztonsági  egyezmények  alkalmazásával  történő
megállapításáról

https://szocialisportal.hu/tajekoztato-ketoldalu-egyezmenyes-ugyek/

- Tájékoztató a magyar – török szociális biztonsági egyezményről:

https://szocialisportal.hu/magyar-torok-szocialis-biztonsagi-egyezmeny/

- Tájékoztató az egyéb szociális biztonsági tárgyú egyezményekről:

https://szocialisportal.hu/egyeb-szocialis-biztonsagi-targyu-e
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gyezmenyek/

- Tájékoztató a magyar – szovjet szociális biztonsági egyezményről:

https://szocialisportal.hu/magyar-szovjet-szocialpolitikai-egyezmeny/

- Tájékoztató a magyar – szerb szociális biztonsági egyezményről:

https://szocialisportal.hu/magyar-szerb-szocialis-biztonsagi-egyezmeny/

- Tájékoztató a magyar – albán szociális biztonsági egyezményről:

https://szocialisportal.hu/magyar-alban-szocialis-biztonsagi-egyezmeny/

- Tájékoztató a magyar – amerikai szociális biztonsági egyezményről:

https://szocialisportal.hu/magyar-amerikai-szocialis-biztonsagi-egyezmeny/

- Tájékoztató a magyar – macedón szociális biztonsági egyezményről:

https://szocialisportal.hu/magyar-macedon-szocialis-biztonsagi-egyezmeny/

Jogszabályok:

https://szocialisportal.hu/tema/megvaltozott-munkakepessegu-szemelyek/jogszabalyok/

A rehabilitációs hatóságok elérhetősége, jogorvoslati lehetőségek:

https://szocialisportal.hu/tema/megvaltozott-munkakepessegu-szemelyek/rehabilitacios-
hatosagok-elerhetosege-jogorvoslati-lehetosegek/
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