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Dunaújvárosi Járási Hivatal Társadalombiztosítási Osztály
M?ködési helye:
Osztályvezet?:
Telefon:

2400 Dunaújváros, Szórád Márton u.39.
Tamási Krisztina
nyugdíj és adategyeztetési ügyekben:06 25 795 663
családtámogatási ellátásokkal kapcsolatban:06 25 795
669

tb.dunaujvaros@fejer.gov.hu
E-mail:
ügyfélfogadási id? nyugdíj és adategyeztetéssel kapcsolatos ügyekben, valamint családtámogatási ügyekben:

Hétf?: 8:00-12:00 és 13:00-16:00
Szerda: 8:00-12:00 és 13:00-16:00
Péntek: 8:00-12:00
A Társadalombiztosítási Osztály illetékességi területéhez tartozó települések:
Nyugdíj kérelmek esetén: Dunaújváros, Adony, Baracs, Beloiannisz, Besny?, Daruszentmiklós, El?szállás,
Iváncsa, Kisapostag, Kulcs, Mez?falva, Nagyvenyim, Nagykarácsony, Perkáta, Pusztaszabolcs, Rácalmás
Alap, Alsószentiván, Cece, Hantos, Igar, Mez?szilas, Nagylók, Sárbogárd, Sáregres, Sárkeresztúr, Sárszentágota,
Vajta
Családtámogatási ellátásokkal, fogyatékossági támogatással kapcsolatos kérelmek esetén: Dunaújváros,
Adony, Baracs, Beloiannisz, Besny?, Daruszentmiklós, El?szállás, Iváncsa, Kisapostag, Kulcs, Mez?falva,
Nagyvenyim, Nagykarácsony, Perkáta, Pusztaszabolcs, Rácalmás
A Társadalombiztosítási Osztály feladatai:
öregségi nyugdíj (öregségi teljes, öregségi résznyugdíj, n?k kedvezményes öregségi nyugdíja) hozzátartozói
nyugellátások ( özvegyi nyugdíj, árvaellátás, szül?i nyugdíj), korhatár el?tti ellátás, átmeneti bányászjáradék,
táncm?vészeti életjáradék, baleseti járadék, rokkantsági járadék, tartós ápolást végz?k id?skori támogatásának
megállapítása, valamint hivatalból és kérelemre induló adategyeztetési eljárás lefolytatása.
Családtámogatási ellátások ( anyasági támogatás, családi pótlék, gyermekgondozási támogatások),
Fogyatékossági támogatás
Az ellátásokról, valamint az adategyeztetési eljárásról b?vebben a Magyar Államkincstár honlapján a
www.allamkincstar.hu oldalon olvashatnak.
Az igénybejelentéshez szükséges formanyomtatványok az alábbi linkeken érhet?k el:
Családtámogatási ellátások esetén: https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/nyomtatv%C3%A1nyok.html
Nyugdíj kérelmek esetén: https://e-ugyintezes.onyf.hu/navigate/ukapunelkulframe.asp
Nyugdíjbiztosítási adategyeztetés:
A nyugdíjbiztosítási adategyeztetési eljárás célja, hogy az ügyfél a nyugdíjbiztosítási hatósági nyilvántartásban
található valamennyi bejelentési adatáról tájékoztatást kapjon, továbbá, hogy az esetlegesen hiányos, téves adatok
javítására, törlésére, beszerzésére is sor kerüljön. Az eljárás kérelemre kizárólag elektronikus úton indítható. A
kérelmet az ügyfélkapu regisztrációval rendelkez? személyek az erre a célra rendszeresített nyomtatvány
letöltésével nyújthatják be.
Öregségi nyugdíj:
Az öregségi nyugdíj olyan saját jogú nyugellátás, amely meghatározott életkor (öregségi nyugdíjkorhatár) elérését
1. oldal (összes: 12)

Dunaújvárosi Járási Hivatal Társadalombiztosítási Osztály
Dunaújváros MJV webhelyen lett közzétéve (https://dunaujvaros.hu)
követ?en és meghatározott szolgálati id? megszerzése esetén jár. A jogosultsági feltételeknek együttesen kell
teljesülniük.
A társadalombiztosítási öregségi nyugdíj típusai:

öregségi teljes nyugdíj,
öregségi résznyugdíj,
n?k kedvezményes öregségi nyugdíja
Az öregségi nyugdíjra jogosító korhatár az 1952. január 1-je el?tt születetteknél – n?k és férfiak számára –
egységesen a 62. betöltött életév.
Az öregségi nyugdíjkorhatár :

aki 1952-ben született, annak a 62. életév betöltését követ? 183. nap,
aki 1953-ban született, annak a betöltött 63. életév,
aki 1954-ben született, annak a 63. életév betöltését követ? 183. nap,
aki 1955-ben született, annak a betöltött 64. életév,
aki 1956-ban született, annak a 64. életév betöltését követ? 183. nap ,
aki 1957-ben született, annak a betöltött 65. életév.
Az öregségi teljes nyugdíjra az jogosult, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, legalább 20 év
szolgálati id?t szerzett.
Öregségi résznyugdíjra jogosult az a személy, aki húsz év szolgálati id?vel nem rendelkezik, de legalább tizenöt
év szolgálati id?t szerzett, a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte.
2018. július 26. napjától nem kell megszüntetni az ellátás megállapítását megel?z? nappal a
Társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetér?l szóló
1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 5. § (1) bekezdés a)–b) és c)–g) pontja szerinti biztosítással járó
jogviszonyokat

az öregségi teljes, illetve résznyugdíjhoz, valamint a n?k 40 év jogosultsági id?n alapuló öregségi teljes
nyugdíja,
korhatár el?tti ellátás
szolgálati járandóság
átmeneti bányászjáradék és
táncm?vészeti életjáradék megállapításához.
Nem kell megszüntetni az EU-s koordináció alá es? államokban, illetve az egyezményes államokban fennálló
jogviszonyokat sem!
Változatlanul hatályban maradnak az ellátás szüneteltetésére vonatkozó általános ,illetve a közszférára vonatkozó
speciális szüneteltetési szabályok. ( 1997. évi LXXXI. törvény 83/A.§,83/B.§,83/C.§)
Hozzátartozói nyugellátások
Özvegyi nyugdíj címén a jogosultat ideiglenes özvegyi nyugdíj és özvegyi nyugdíj illeti meg.
Az ideiglenes özvegyi nyugdíj annak a nyugdíjnak (vagy öregségi nyugdíjként számított összegnek) a 60 %-a,
amely az elhunytat a halál id?pontjában öregségi nyugdíj címén megillette, vagy megillette volna.
Az ideiglenes özvegyi nyugdíj az általános szabály szerint egy évig folyósítható.
Ett?l eltér?en, ha az özvegy az elhunyt jogán árvaellátásra jogosult másfél évesnél fiatalabb gyermeket tart el, az
özvegyi nyugdíj az árva 18 hónapos életkorának betöltéséig, illet?leg fogyatékos vagy tartósan beteg gyermek
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esetén a gyermek harmadik életéve betöltésének napjáig jár.
Az ideiglenes özvegyi nyugdíj megsz?nését követ?en özvegyi nyugdíjra az jogosult,
aki a jogszerz? halálakor

betöltötte a reá irányadó öregségi nyugdíjra jogosító korhatárt, vagy
megváltozott munkaképesség? (egészségi állapota legfeljebb 50 százalékos), vagy
házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal él?, illetve tartósan beteg vagy legalább két
árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodik.
Özvegyi nyugdíjra jogosult az is, aki esetében a fenti feltételek valamelyike

házastárs 1993. március 1-je el?tt bekövetkezett halála esetén az elhalálozástól számított tizenöt éven
belül,
a házastárs 1993. február 28-a után bekövetkezett halála esetén az elhalálozástól számított tíz éven belül
bekövetkezik.
Az özvegyi nyugdíj mértéke:Ha az özvegy a reá irányadó öregségi nyugdíjra jogosító korhatárt betöltötte vagy
megváltozott munkaképesség?, de saját jogú nyugellátásban nem részesül, az özvegyi nyugdíj 60 százaléka
annak a nyugdíjnak (vagy öregségi nyugdíjként számított összegnek), amely az elhunytat halála id?pontjában
öregségi nyugdíj címén megillette volna.
Ha az özvegy egyidej?leg saját jogú nyugellátásban korhatár el?tti ellátásban, szolgálati járandóságban,
táncm?vészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, rehabilitációs ellátásban vagy rokkantsági ellátásban
is részesül, vagy a házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal él?, illetve tartósan beteg, vagy legalább két
árvaellátásra jogosult gyermek eltartása címén került megállapításra az özvegyi nyugdíj, akkor az özvegyi nyugdíj a
30 százaléka annak az öregségi nyugdíjnak (vagy öregségi nyugdíjként számított összegnek), amely az elhunytat a
halála id?pontjában megillette, vagy megillette volna.
A 30 százalékos mérték? özvegyi nyugdíj az özvegy saját jogú nyugdíjának összegére tekintet nélkül jár.
Árvaellátás:
Árvaellátásra az a gyermek jogosult – ideértve a házasságban vagy az élettársi közösségben együtt él?k egy
háztartásban közösen nevelt gyermeket is –, akinek szül?je öregségi nyugdíjasként halt meg, vagy a haláláig a
nyugdíjjogosultsághoz szükséges szolgálati id?t megszerezte.
Az árvaellátás a gyermek 16. életévének betöltéséig jár. Ha a gyermek nappali rendszer? iskolai oktatásban vagy
fels?oktatási intézményben nappali képzésben vesz részt, az árvaellátás a tanulmányok tartamára, de legfeljebb a
25. életév betöltéséig folyósítható. Abban az esetben, ha a gyermek a jogosultság megsz?nése el?tt megváltozott
munkaképesség?vé válik, az árvaellátás az életkorára tekintet nélkül megilleti.
Az árvaellátás gyermekenként annak a nyugdíjnak (vagy öregségi nyugdíjként számított összegnek) a harminc
százaléka, ami az elhunytat halála id?pontjában megillette, vagy megillette volna.
Hatvan százalékos mérték? árvaellátás illeti meg azt a gyermeket, akinek mindkét szül?je elhunyt, vagy akinek
életben lév? szül?je megváltozott munkaképesség?.
Korhatár el?tti ellátás:
- az, aki 2011. december 31-éig az el?rehozott, csökkentett összeg? el?rehozott öregségi nyugdíj
igénybevételéhez az 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 2012. január 1-jét megel?z?en hatályos
szabályai szerint szükséges életkort betöltötte, és szolgálati id?t megszerezte, azzal, hogy a korhatár el?tti
ellátásra e pont alapján való jogosultság szempontjából szolgálati id?ként kell figyelembe venni a
rokkantsági nyugdíj és a baleseti rokkantsági nyugdíj folyósításának id?tartamát is,
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- az az 1953. évben született n?, aki 59. életévét betöltötte és a korhatár el?tti ellátás kezd? napjáig, de legkés?bb
2012. december 31-éig legalább 37 év szolgálati id?t szerzett,
- az, aki a korhatár el?tti ellátás kezd? napjáig, de legkés?bb 2014. december 31-éig a Tny. vagy az egyes
bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeir?l szóló kormányrendelet 2012. január 1-jét megel?z?en
hatályos szabályai szerint korkedvezményre jogosultságot szerzett, azzal az eltéréssel, hogy az egyes
bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeir?l szóló kormányrendelet 2012. január 1-jét megel?z?en
hatályos szabályai szerinti egy év korkedvezményre - az egyéb feltételek teljesítése esetén - a bányász akkor is
jogosult, ha a korkedvezményre jogosító munkakörben csak három évet töltött el,
- az, aki 2011. december 31-éig a bányásznyugdíjról szóló 150/1991. (XII. 4.) Korm. rendelet 2012. január 1-jét
megel?z?en hatályos szabályai szerint a bányásznyugdíjra való jogosultságot megszerezte,
- az, aki 2011. december 31-éig az egyes m?vészeti tevékenységeket folytatók öregségi nyugdíjra jogosultságáról
szóló 5/1992. (I. 13.) Korm. rendelet 2012. január 1-jét megel?z?en hatályos szabályai szerint öregségi nyugdíjra
jogosultságot szerzett,
feltéve, hogy a korhatár el?tti ellátás kezd? napjáig az öregségi nyugdíjkorhatárt nem töltötte be, a korhatár el?tti
ellátás kezd? napján biztosítással járó jogviszonyban nem áll, átmeneti bányászjáradékra vagy táncm?vészeti
életjáradékra nem jogosult, és a korhatár el?tti ellátás kezd? napján rendszeres pénzellátásban nem részesül.
A korhatár el?tti ellátás igénybevételéhez az egyéni vállalkozói, vagy társas vállalkozói jogviszonyt meg
kell szüntetni, illet?leg az egyéni vállalkozói jogviszonyt szüneteltetni kell, a társas vállalkozói jogviszonyban pedig
a társas vállalkozás tevékenységében történ? személyes közrem?ködést kell megszüntetni.
átmeneti bányászjáradék:
Átmeneti bányászjáradékra az a személy jogosult, aki
- Magyarországon bányavállalkozónál föld alatti munkakörben

legalább huszonöt év figyelembe vehet? szolgálati id?t szerzett, vagy
legalább 5000 – szolgálati id?ként figyelembe vehet? – m?szakot töltött el azzal, hogy a mecseki
ércbányászatban elért m?szakszámnak az 1,67-szeresét, a mecseki szénbányászatban elért
m?szakszámnak pedig az 1,25-szörösét kell a m?szakszám meghatározása során figyelembe venni,
- az öregségi nyugdíjkorhatárt nem töltötte be,
- azon a napon, amelyt?l kezd?d?en az átmeneti bányászjáradékot megállapítják, biztosítással járó jogviszonyban
nem áll, és
- azon a napon, amelyt?l kezd?d?en az átmeneti bányászjáradékot megállapítják, a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés i) pontja szerinti rendszeres pénzellátásban – az
özvegyi nyugdíj, a baleseti hozzátartozói nyugellátások, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli
ellátásai, a nemzeti helytállásért elnevezés? pótlék, valamint az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által
folyósított, ezekkel azonos típusú ellátások kivételével – nem részesül.
A 2012. január 1-je el?tt megállapított bányásznyugdíjban részesül?k közül azok részére, akik ellátásának
megállapítására legalább 25 év föld alatti munkakörben eltöltött id?, vagy meghatározott föld alatt eltöltött
m?szakszám alapján került sor, a megállapított bányásznyugdíjat 2012. január 1-jét?l – a 2012. januári
nyugdíjemeléssel növelt összegben – nem korhatár el?tti ellátásként, hanem átmeneti bányászjáradékként kell
hivatalból továbbfolyósítani.
táncm?vészeti életjáradék
jogosultsági feltételek:
az aki a Magyar Nemzeti Balettnél, a Gy?ri Balettnél, a Pécsi Balettnél, a Szegedi Kortárs Balettnél, a Magyar
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Állami Népi Együttesnél, a Magyar Nemzeti Táncegyüttesnél, a Duna M?vészegyüttesnél és a Budapesti
Operettszínháznál vagy ezek jogel?djeinél összesen legalább huszonöt éven át – ide nem értve a képzés idejét –
magántáncosi vagy tánckari tevékenységet f?foglalkozásszer?en folytatott,

legalább huszonöt év szolgálati id?t szerzett,
az öregségi nyugdíjkorhatárt nem töltötte be,
azon a napon, amelyt?l kezd?d?en a táncm?vészeti életjáradékot megállapítják, biztosítással járó
jogviszonyban nem áll, és
azon a napon, amelyt?l kezd?d?en a balett m?vészeti életjáradékot megállapítják, a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés i) pontja szerinti rendszeres
pénzellátásban – az özvegyi nyugdíj, a baleseti hozzátartozói nyugellátások, a hadigondozottak és nemzeti
gondozottak pénzbeli ellátásai, a nemzeti helytállásért elnevezés? pótlék, valamint az uniós rendeletek
alapján külföldi szerv által folyósított, ezekkel azonos típusú ellátások kivételével – nem részesül.
Baleseti járadék:
Baleseti járadékra az jogosult, akinek üzemi baleset (foglalkozási betegség) következtében 13 százalékot
meghaladó mérték? egészségkárosodása keletkezett, de a megváltozott munkaképesség?ek ellátásai nem illetik
meg, valamint nem a megváltozott munkaképesség? személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXCI. törvény 31. §-a, továbbá 32. § (4) bekezdése alapján részesül öregségi nyugdíjban.
Ezen kizáró rendelkezést nem kell alkalmazni, ha a fentiekben meghatározott öregségi nyugdíjban részesül?
személy üzemi balesete az öregségi nyugdíjkorhatár elérését követ?en fennálló biztosítási jogviszonya alatt
következett be.
A baleseti járadék mértéke az üzemi baleset (foglalkozási betegség) okozta egészségkárosodás fokától függ?en
az alábbiak szerint alakul:

1. fokozatban: 14-20 % mérték? egészségkárosodásnál
2. fokozatban: 21-28 % mérték? egészségkárosodásnál
3. fokozatban: 29-39 % mérték? egészségkárosodásnál
4. fokozatban: 39 %-ot meghaladó egészségkárosodásnál

a havi átlagkereset 8 %-a,
a havi átlagkereset 10 %-a,
a havi átlagkereset 15 %-a,
a havi átlagkereset 30 %-a.

Rokkantsági járadék
Az, aki a 25. életéve betöltése el?tt keletkezett egészségkárosodása legalább 70 százalékos mérték? és
nyugellátásban, baleseti nyugellátásban, megváltozott munkaképesség? személyek ellátásban nem részesül.
Nem akadálya a rokkantsági járadék megállapításának, ha az igényl? fogyatékossági támogatásban részesül,
illetve, ha az igényl? után családi pótlékot folyósítanak, továbbá az sem, ha a kérelmez? munkaviszonyban, egyéb
munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll.
A rokkantsági járadékot az igénybejelentést megel?z? 6. hónap els? napjától, legkorábban azonban annak a
hónapnak az els? napjától lehet megállapítani, amelyben az igényl? a 18. életévét betöltötte.
Tartós ápolást végz?k id?skori támogatása Csak olyan személy részére állapítható meg,akinek már megállapításra
került az öregségi nyugdíj és aki a gyermekét az öregségi nyugdíjra való jogosultságot megel?z?en legalább 20
évig saját háztartásában gondozta és e tevékenysége alapján ápolási díjban részesült és a 20 éven belül az ellátás
formája legalább 1 évig emelt összeg? vagy kiemelt ápolási díj volt.
Tartós ápolást végz?k id?skori támogatására való jogosultságot a beteg gyermek otthon történ? gondozása,
ápolása önmagában nem alapozza meg. A támogatás megállapításának elengedhetetlen feltétele, hogy az igényl?
a gyermeke után az el?írt id?tartamra (20 év) ápolási díjban is részesüljön az öregségi nyugdíj megállapítását
megel?z?en.
Ha a 20 éves id?tartam egy részében a szül? nem ápolási díjban, hanem a tartósan beteg vagy fogyatékos
gyermekre tekintettel folyósított gyermekgondozási segélyben vagy gyermeknevelést segít? ellátásban részesült, a
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GYES idejét, de legfeljebb 10 éves id?tartamban hozzá lehet számítani a 20 éves gondozási id?szakhoz.
A tartós ápolást végz?k id?skori támogatásának havi összege 50.000 forint. A támogatás a jogosultsági feltételek
bekövetkezésének a napjától, de legkorábban a kérelem benyújtását megel?z? hatodik hónap els? napjától
állapítható meg. A támogatás a jogosultság kezd? hónapjára tekintettel is teljes összegben jár.
A támogatás csak Magyarországon él? magyar állampolgár igényelheti. Amennyiben a támogatásban részesül?
külföldre költözik a támogatás folyósítása megszüntetésre kerül.
A támogatási iránti kérelem az öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelemmel egyidej?leg is benyújtható.
A támogatás nem min?sül nyugellátásnak, így a támogatásban részesül? elhalálozása estén a hozzátartozói
nyugellátás kiszámítása során a támogatás összegét nem lehet figyelembe venni.
Családtámogatási ellátások:

Családi pótlék - nevelési ellátás, iskoláztatási támogatás
Az állam havi rendszerességgel hozzájárul a gyermek nevelésével, iskoláztatásával járó költségekhez nevelési
ellátás vagy iskoláztatási támogatás (együtt: családi pótlék) formájában.
A nevelési ellátás a gyermek születését?l a tankötelezetté válása évének október 31-ig jár az ügyfél részére.
Továbbá nevelési ellátásra saját jogán is jogosultságot szerezhet a kérelmez? - a feltételek fennállása esetén.
A nemzeti köznevelésr?l szóló törvény rendelkezései szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31.
napjáig a hatodik életévét betölti, legkés?bb az azt követ? évben tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek
esetében azt a szakért?i bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt
követ?en válik tankötelessé.
Nevelési ellátásra jogosult:

a saját háztartásban nevelt gyermek vér szerinti, vagy örökbe fogadó szül?je,
a saját háztartásban nevelt gyermek szül?jével együtt él? házastárs,
az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló
eljárás már folyamatban van (a fentiek elnevezése együttesen: szül?)
a szül?vel együtt él? élettárs, ha az ellátással érintett gyermekkel életvitelszer?en együtt él és a szül?vel
élettársként legalább egy éve szerepel az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában, vagy a szül?vel
fennálló élettársi kapcsolatát az ellátás megállapítására irányuló kérelmet legalább egy évvel megel?z?en
kiállított közokirattal igazolja,
a nevel?szül?, a gyám,
akinél a gyermeket a Gyvt. alapján ideiglenes hatállyal elhelyezték (1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 72. § (1)
bekezdés),
a gyermekotthon vezet?je a gyermekotthonban nevelt,
a szociális intézmény vezet?je az intézményben elhelyezett,
még nem tanköteles gyermekre tekintettel.
Saját jogán az az ügyfél kérelmezheti a nevelési ellátást, aki a 18. életévét betöltötte, tartósan beteg, illetve
súlyosan fogyatékos és iskoláztatási támogatásra való jogosultsága megsz?nt.
Az iskoláztatási támogatás a tankötelessé válás évének november 1-jét?l a tankötelezettség teljes id?tartamára,
valamint a tankötelezettség megsz?nését követ?en köznevelési intézményben tanulmányokat folytató gyermekre
tekintettel annak a tanévnek az utolsó napjáig jár, amelyben a gyermek a 20. életévét, sajátos nevelési
igény? gyermek esetén a 23. életévét betölti.
Köznevelési intézmény: óvoda, általános iskola, gimnázium, szakgimnázium, szakközépiskola, szakiskola,
készségfejleszt? iskola, alapfokú m?vészeti iskola, kiegészít? nemzetiségi nyelvoktató iskola, gyógypedagógiai,
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konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény, kollégium, pedagógiai szakszolgálati intézmény, pedagógiaiszakmai szolgáltatást nyújtó intézmény.
A tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a tanuló a tizenhatodik életévét betölti. A sajátos
nevelési igény? tanuló tankötelezettsége meghosszabbítható annak a tanítási évnek a végéig, amelyben a
huszonharmadik életévét betölti.
A köznevelési törvény szerint sajátos nevelési igény? gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igényl?
gyermek, tanuló, aki a szakért?i bizottság szakért?i véleménye alapján
- mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes
el?fordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejl?dési zavarral
küzd.
Iskoláztatási támogatás iránti kérelmet a következ? ügyfelek nyújthatnak be:

a saját háztartásban nevelt gyermek vér szerinti, vagy örökbe fogadó szül?je,
a saját háztartásban nevelt gyermek szül?jével együtt él? házastárs
az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló
eljárás már folyamatban van (a fentiek elnevezése együttesen: szül?)
a szül?vel együtt él? élettárs, ha az ellátással érintett gyermekkel életvitelszer?en együtt él és a szül?vel
élettársként legalább egy éve szerepel az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában, vagy a szül?vel
fennálló élettársi kapcsolatát az ellátás megállapítására irányuló kérelmet legalább egy évvel megel?z?en
kiállított közokirattal igazolja,
a nevel?szül?, a gyám
akinél a gyermeket a Gyvt. alapján ideiglenes hatállyal elhelyezték (1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 72. §.
(1) bekezdés),
a gyermekotthon vezet?je a gyermekotthonban nevelt,
a javítóintézet igazgatója vagy a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka a javítóintézetben nevelt, vagy
büntetés-végrehajtási intézetben lév?, és gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermekre tekintettel,
a szociális intézmény vezet?je az intézményben elhelyezett gyermekre tekintettel
a gyámhivatal által a szül?i ház elhagyását engedélyez? határozatban megjelölt személy.
Saját jogán az az ügyfél kérelmezheti az iskoláztatási támogatást, aki köznevelési intézményben tanulmányokat
folytat, a tankötelezettsége megsz?nt, és

akinek mindkét szül?je elhunyt,
akinek a vele egy háztartásban él? hajadon, n?tlen, elvált, vagy házastársától különél? szül?je elhunyt,
aki kikerült a nevelésbe vétel alól,
akinek a gyámsága nagykorúvá válása miatt sz?nt meg,
aki a vér szerinti, örökbe fogadó szül?jével, nevel?szül?vel, gyámmal nem él egy háztartásban,
a gyámhivatal szül?i ház elhagyását engedélyez? határozata szerint az iskoláztatási támogatást a
nagykorúvá válása el?tt is részére folyósították.
A családi pótlékra való jogosultság szempontjából saját háztartásban nevelt, gondozott gyermeknek kell tekinteni
azt, aki a szül?vel (ügyféllel) életvitelszer?en él együtt és annak gondozásából rendszeres jelleggel legfeljebb csak
nap közben kerül ki. Ezen túlmen?en saját háztartásban nevelt, gondozott gyermeknek kell tekinteni azt a
gyermeket is, aki
a) a kül- és belföldi tanulmányai folytatása vagy gyógykezelése okán átmeneti jelleggel tartózkodik az ügyfél
háztartásán kívül,
b) akit szociális intézményben 30 napot meghaladóan helyeztek el, vagy
c) aki a szül? kérelmére átmeneti gondozásban részesül, vagy szül?jével együtt családok átmeneti otthonában
tartózkodik.
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Tartósan beteg, súlyosan fogyatékos:
a) az a tizennyolc évesnél fiatalabb gyermek, aki külön jogszabályban meghatározott betegsége, illetve
fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul. A külön jogszabály a magasabb
összeg? családi pótlékra jogosító betegségekr?l és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet. A
18. év alatti gyermek betegségét ezen rendelet melléklete szerinti „Igazolás tartósan beteg, illetve súlyosan
fogyatékos gyermekr?l"elnevezés? nyomtatványon kell igazolni. Az igazolást a gyermekklinika, gyermek
szakkórház, kórházi gyermekosztály, szakambulancia, szakrendel? vagy szakgondozó intézmény szakorvosa
állítja ki két példányban.
b) az a tizennyolc évesnél id?sebb személy, aki tizennyolcadik életévének betöltése el?tt munkaképességét
legalább 67 %-ban elvesztette, illetve legalább 50 %-os mérték? egészségkárosodást szenvedett, és ez az állapot
egy éve tart, vagy el?reláthatólag legalább egy évig fennáll. Ezen feltételek fennállását els? fokon a kormányhivatal
rehabilitációs szakért?i szerve, másodfokon a másodfokú orvosszakért?i bizottság vizsgálja és igazolja, amelyr?l
szakvéleményt ad ki.
A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekre tekintettel vagy személy részére járó magasabb összeg?
családi pótlék annak a hónapnak a végéig jár, ameddig a betegség, súlyos fogyatékosság fennállását - a külön
jogszabályban el?írtak szerint - igazolták.
A 18. életévét betöltött, köznevelési intézményben tanulmányokat folytató beteg gyermek után, ha az ügyfél
a gyermek tizennyolcadik életévének betöltéséig magasabb összeg? iskoláztatási támogatásban részesült, akkor
továbbra is jogosult a magasabb összeg? iskoláztatási támogatásra mindaddig, amíg a gyermek köznevelési
intézményben tanul, de legfeljebb annak a tanévnek a végéig, amelyben a 20. életévét - sajátos nevelési igény?
tanuló esetén - a 23. életévét betölti.
Az iskoláztatási támogatásra való jogosultság megsz?nésének id?pontjától 16. és 18. életév közötti gyermek
esetén az is jogosult nevelési ellátásra, aki súlyos betegsége vagy fogyatékossága következtében önálló életvitelre
képtelen és az önkiszolgálási képessége hiányzik. Az erre vonatkozó orvosi igazolást a gyermeket kezel?
szakorvos adja ki, az el?írt formanyomtatványon. A kezel?orvos az igazolást akkor állítja ki, ha a gyermek
állapotában annak nagykorúságáig kedvez? változás nem várható.
Fogyatékossági támogatásban részesül? személy nem részesülhet magasabb összeg? családi pótlékban, ill. a
fogyatékossági támogatás nem állapítható meg, ha a 18 éven felüli személy vagy rá tekintettel más személy
magasabb összeg? családi pótlékban részesül.
Kiskorú szül? esetén, ha a kiskorú szül? gyermekének nincs gyámja, vagy ha a 16. életévét betöltött kiskorú szül?
a saját háztartásában nevelt gyermekének gyámjával nem él egy háztartásban, a családi pótlékot a kiskorú szül?
részére kell megállapítani, az igényt azonban törvényes képvisel?jének kell benyújtani.
16 életévét betöltött kiskorú szül? a saját nevében nyújthat be kérelmet. A 16. életévét be nem töltött kiskorú
szül? nevében a kérelmet a törvényes képviseletét ellátó személy nyújtja be.
A családi pótlék összegének megállapításakor lehet?ség van azt a gyermeket is figyelembe venni, aki után az
ügyfél már nem jogosult a családi pótlékra.
Az összeg megállapítása szempontjából azt a vér szerinti, örökbe fogadott vagy nevelt gyermeket kell figyelembe
venni (az ügyfél kérelmére), aki az ügyfél háztartásában él és akire tekintettel a szül?, nevel?szül?, a gyám családi
pótlékra jogosult, vagy aki köznevelési intézmény tanulója vagy fels?oktatási intézményben, els? fels?fokú
szakképzésben, els? alapképzésben, els? mesterképzésben vagy els? egységes osztatlan képzésben részt vev?
hallgató, aki rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik. Ezekben az esetekben az ügyfélnek a gyerekszámba
beszámító gyermek tanulói jogviszonyát köznevelési intézmény esetén az „Igazolás tanulói jogviszony
fennállásáról” elnevezés? nyomtatványon, fels?oktatási intézmény esetén a hallgatói jogviszony igazolással
igazolhatja. A jogviszony fennállását a kérelem benyújtásakor, illetve az ellátás folyósításának id?tartama alatt
évente, tanulói jogviszony esetén szeptember 30-ig, hallgatói jogviszony esetén október 15-ig kell igazolni. A
fels?oktatási tanulmányokat folytatók közül csak az els? egyetemi, vagy f?iskolai szint? képzésben részt vev?
hallgató számítható be a gyerekszámba.
A fentiekhez hasonlóan beszámít a gyerekszámba az a vér szerinti, örökbe fogadott vagy nevelt gyermek is, aki
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családi pótlékra saját jogán jogosult (kivétel: ha a szül?vel nem él egy háztartásban), vagy aki fogyatékosként
szociális intézményi ellátásban részesül, feltéve ha ?t a gyámhivatal nem vette nevelésbe, és a családi pótlékot
igényl? vele rendszeres kapcsolatot tart fenn. Kapcsolattartásnak a rendszeres találkozás min?sül, amelynek a
teljesítését az ügyfél kérelmére a szociális intézmény vezet?je el?ször a kérelem benyújtásakor, aztán évente egy
alkalommal írásban igazolja. Nem tekinthet? rendszeres találkozásnak az évenkénti egy-egy látogatás, levélírás, ill.
telefonhívás.
Általános szabályként ugyanazon gyermek után járó családi pótlék csak egy jogosultat illet meg. Kivétel: ha a
szül?k id?szakonként felváltva gondozzák gyermeküket és a szül?i felügyeleti jog mindkét szül? esetében fennáll.
Ilyen esetben a családi pótlékra 50-50 %-os arányban mindkét szül? jogosultságot szerezhet. A családi pótlék
megosztása iránti kérelemhez csatolni a szül?k arról szóló közös nyilatkozatát, hogy a gyermek gondozásáról,
nevelésér?l saját háztartásaikban felváltva gondoskodnak.
A családi pótlék természetben történ? folyósítása azt jelenti, hogy a Kincstár a családi pótlék természetben
folyósított összegét a kormányhivatal által erre a célra a Magyar Államkincstárnál megnyitott családtámogatási
számlára utalja át, tehát az összeget nem közvetlenül az ügyfél kapja meg. Az átutalt családi pótlék összegb?l a
gyámhivatal által erre a feladatra kijelölt eseti gondnok a jogszabályban foglalt feltételek szerint - a gyámhivatal
által elfogadott pénzfelhasználási terv szerint - természetben nyújtja a gyermek után járó családi pótlékot az ügyfél
részére.
A családi pótlék természetbeni folyósításának „speciális esete" az iskoláztatási támogatás folyósításának
szüneteltetése.
Ha a tanköteles, továbbá a tankötelezettsége megsz?nését követ?en nevelési-oktatási intézményben
tanulmányokat folytató gyermek a kötelez? tanórai foglalkozásai tekintetében igazolatlanul mulaszt, akkor - ennek
szankciójaként - az adott tanévben igazolatlanul mulasztott 50. kötelez? tanóra után az illetékes gyámhivatal
kötelezettsége a gyermek védelembe vételét elrendelni, és az iskoláztatási támogatás szüneteltetését
kezdeményezi.
Az ellátás folyósítását szüneteltetni kell:
a) a jogosult távolléte alatt, ha a jogosult 3 hónapot meghaladó id?tartamra olyan államba távozik, amely nem az
EU tagállama, nem EGT-tagállam, vagy nem olyan állam, amelynek állampolgára azonos jogállást élvez az
Európai Közösség és tagállamai vagy az EGT-megállapodásban részes állam állampolgárával.
b) az egyéb ellátás folyósításának id?tartama alatt, ha a külszolgálatot vagy külföldi szolgálatot teljesít? személy
részére a Cst. alapján ellátásra jogosító gyermekre tekintettel jogszabály alapján egyéb ellátást folyósítanak.
Szüneteltetni kell a családi pótlék folyósítását, amennyiben a 18. életévet betöltött személynek rendszeres
jövedelme van. Rendszeres jövedelemnek kell tekinteni a legalább három egymást követ? hónapban keletkezett
jövedelmet. A folyósítást a negyedik hónaptól kezd?d?en kell szüneteltetni.
A családi pótlék folyósításának, szüneteltetésének vagy a folyósítás felfüggesztésének id?tartama alatt 15 napon
belül, írásban be kell jelenteni:
a) a gyermeknek az ellátásra jogosult háztartásából történ? kikerülését,
b) a gyermek, személy tartós betegségére, illetve súlyos fogyatékosságára okot adó körülmény megsz?nését,
c) a gyermek tanulói, hallgatói jogviszonyának megsz?nését, szüneteltetését,
d) a 18 éven felüli személy rendszeres jövedelmét,
e) az ellátásra jogosult 3 hónapot meghaladó külföldi tartózkodásának tényét,
f) az ellátásra jogosult egyedülállóságának megsz?nését,
g) az egyedülállóságot meghatározó körülmény megsz?nését,
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h) az ellátásra jogosult nevének, fizetési számlaszámának vagy lakcímének megváltozását,
i) az Európai Unió tagállamában vagy EGT-tagállamban történ? munkavállalás vagy önálló vállalkozói tevékenység
folytatásának tényét,
j) az ellátásra jogosult családi állapotában, élettársi kapcsolatában bekövetkezett változást, továbbá - ha az
adatváltozás házasságkötésre, új bejegyzett élettársi vagy élettársi kapcsolat létesítésére tekintettel következett be
- a házastárs, bejegyzett élettárs vagy élettárs természetes személyazonosító adatát
Az ellátás folyósítását érint? változások bejelentésének elmulasztása az ebb?l származó jogalap nélküli kifizetés
összegének visszafizetését vonja maga után!
Az ellátás az igény benyújtásának id?pontjától jár, feltéve, hogy a benyújtás id?pontjában a jogosultsági feltételek
fennállnak. Az ellátást visszamen?leg legfeljebb két hónapra, az igénybejelentés napját megel?z? második
hónap els? napjától kell megállapítani, ha a jogosultsági feltételek ett?l az id?ponttól kezdve fennállnak.

Anyasági támogatás
Anyasági támogatásra jogosult a szülést követ?en
a) az a n?, aki várandóssága alatt legalább négy alkalommal - koraszülés esetén legalább egyszer várandósgondozáson vett részt; (az anyasági támogatás a jogosultat akkor is megilleti, ha a gyermek halva
született)
b) az örökbefogadó szül?, ha a szülést követ? hat hónapon belül az örökbefogadást joger?sen engedélyezték;
c) a gyám, ha a gyermek a születését követ?en hat hónapon belül - joger?s határozat alapján - a gondozásába
kerül.
Nem jár anyasági támogatás, ha

a szül?k a gyermek születését megel?z?en nyilatkozatban hozzájárultak a gyermek örökbefogadásához;
a megszületett gyermek a gyámhatóság joger?s határozata alapján családból kikerülést eredményez?
gyermekvédelmi gondoskodásban részesül.
Az anyasági támogatás - a szülést követ? hat hónapon belül benyújtott igény esetén - megilleti a jogosultat, ha

a gyermek örökbefogadásához való hozzájárulásról szóló nyilatkozatot visszavonták;
a családból kikerülést eredményez? gyermekvédelmi gondoskodást megszüntetik, és a továbbiakban az
anya gondoskodik a gyermek nevelésér?l.
Az anyasági támogatás összege
Az anyasági támogatás - gyermekenkénti - összege azonos a gyermek születésének id?pontjában érvényes
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 225%-ával,ikergyermekek esetén 300%-ával
Az anyasági támogatásra vonatkozó igényt a szülést követ? hat hónapon belül lehet benyújtani!

Gyermeknevelési támogatás
Gyermeknevelési támogatásra az a szül?, gyám - ide nem értve a gyermekvédelmi gyámot és a kizárólag egyes
gyámi feladatok ellátására kirendelt nevel?szül?t - jogosult, aki saját háztartásában három vagy több kiskorút nevel.
A támogatás a legfiatalabb gyermek 3. életévének betöltését?l a 8. életévének betöltéséig jár. Megsz?nik a
jogosultság ha a legid?sebb gyermek betölti a 18. életévét és ezzel a gyermekek száma három alá csökken.
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A gyermeknevelési támogatásban részesül? személy keres? tevékenységet heti 30 órát meg nem haladóan
folytathat, vagy id?korlátozás nélkül, ha a munkavégzés az otthonában történik.
A gyermeknevelési támogatásra való jogosultságot nem érinti a gyermekek napközbeni ellátást biztosító
intézményben történ? elhelyezése.
Nem jár gyermeknevelési támogatás annak a személynek, aki

olyan gyermek után igényli a gyermeknevelési támogatást, akit a gyermekek védelmér?l és gyámügyi
igazgatásról szóló törvény alapján ideiglenes hatállyal elhelyeztek, nevelésbe vettek, továbbá 30 napot
meghaladóan szociális intézményben helyeztek el
el?zetes letartóztatásban van, vagy szabadságvesztés büntetését tölti
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény4. § (1) bekezdés i) pontja
szerint rendszeres pénzellátásban részesül, ide nem értve
a) a gyermekgondozást segít? ellátást és gyermeknevelési támogatást, az ezek folyósítása mellett végzett keres?
tevékenység után járó táppénzt, baleseti táppénzt, továbbá a járási hivatal által a fokozott ápolást igényl? súlyosan
fogyatékos személy gondozását, ápolását végz? személy kérelmére megállapított ápolási díjat.
A gyermeknevelési támogatás folyósításának, szüneteltetésének id?tartama alatt 15 napon belül, írásban jelenteni
kell:

ha az ellátásra jogosult a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.)
27. §. (1) bekezdésének a) pontjában megjelölt rendszeres pénzellátás valamelyikében részesül,
az ellátásra jogosult el?zetes letartóztatásba vételét, illetve szabadságvesztés büntetésének megkezdését,
az ellátásra jogosult három hónapot meghaladó, egybefügg? külföldi tartózkodásának tényét;
az ellátásra jogosult nevének, fizetési számlaszámának vagy lakcímének megváltozását,
a gyermeknek az ellátásra jogosult háztartásából történ? kikerülését, továbbá ha a háztartásba a 3. életévét
még be nem töltött kiskorú kerül,
ha a gyermeknevelési támogatásra jogosult személy keres? tevékenységet folytat, kivéve, ha az a heti 30
órát nem haladja meg, illetve ha a keres?tevékenységet az otthonában folytatja,
az EGT tagállamban történ? munkavállalás vagy önálló vállalkozói tevékenység folytatásának tényét.
Az ellátás folyósítását érint? változások bejelentésének elmulasztása az ebb?l származó jogalap nélküli kifizetés
összegének visszafizetését vonja maga után!
A gyermeknevelési támogatás havi összege - függetlenül a gyermekek számától - azonos az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegével, töredék hónap esetén egy naptári napra a havi összeg harmincad része jár. Az
ellátás összegéb?l nyugdíjjárulék, illetve magán-nyugdíjpénztári tagdíj kerül levonásra.
Az ellátás az igény benyújtásának id?pontjától jár, feltéve, hogy a benyújtás id?pontjában a jogosultsági feltételek
fennállnak. Az ellátást az igény késedelmes benyújtása esetén, visszamen?leg legfeljebb két hónapra, az
igénybejelentés napját megel?z? második hónap els? napjától kell megállapítani, ha a jogosultsági feltételek ett?l
az id?ponttól kezdve fennállnak.

Fogyatékossági támogatás
A fogyatékossági támogatás célja, hogy - a súlyosan fogyatékos személy jövedelmét?l függetlenül - anyagi
segítséggel járuljon hozzá a súlyosan fogyatékos állapotból ered? társadalmi hátrányok mérsékléséhez.
Fogyatékossági támogatásra az a 18. életévét betöltött súlyosan fogyatékos személy jogosult, aki az ellátás
igénylésének id?pontjában Magyarországon él? magyar állampolgár, letelepedett, valamint bevándorolt jogállású,
illetve hontalanként elismert.
Súlyosan fogyatékos személynek min?sül:
a) az a látási fogyatékos, akinek segédeszközzel vagy m?téti úton nem korrigálható módon látóképessége teljesen
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hiányzik vagy alig látóként minimális látásmaradvánnyal rendelkezik és ezért kizárólag tapintó-halló életmód
folytatására képes,
b) az a hallási fogyatékos, akinek a hallásvesztesége olyan mérték?, hogy a beszédnek hallás útján történ?
megértésére segédeszközzel sem képes, feltéve, hogy
ba) halláskárosodása 25. életévének betöltését megel?z?en következett be, vagy
bb) halláskárosodása mellett a hangzó beszéd érthet? ejtése elmarad,
c) az az értelmi fogyatékos, akinek értelmi akadályozottsága genetikai, illet?leg magzati károsodás vagy szülési
trauma következtében, továbbá tizennegyedik életévét megel?z?en bekövetkez? súlyos betegség miatt
középsúlyos vagy annál nagyobb mérték?,
d) az, aki autista, állapota a személyiség egészét érint? fejl?dés átható zavara miatt, az autonómia-tesztek alapján
súlyosnak vagy középsúlyosnak min?síthet?,
e) az a mozgásszervi fogyatékos, akinek a mozgásrendszer károsodása, illet?leg funkciózavara miatt
helyváltoztatása a külön jogszabályban meghatározott segédeszköz (végtag-protézis, ortézis, egy karral
m?ködtetett járóeszköz, kerekesszék) állandó és szükségszer? használatát írták el?, vagy a külön jogszabály
szerinti mozgásszervi betegsége miatt állapota segédeszközzel eredményesen nem befolyásolható,
f) állapota kromoszóma-rendellenesség miatt súlyosnak vagy középsúlyosnak min?síthet? (Williams szindróma)
és ez a fogyatékos állapot tartós vagy végleges, továbbá a fogyatékos személy önálló életvitelre nem képes, vagy
mások állandó segítségére szorul.
A súlyosan fogyatékos állapot megállapítását az orvosszakért?i szerv végzi.
Nem jogosult fogyatékossági támogatásra az a súlyosan fogyatékos személy, aki
a) vakok személyi járadékában, vagy
b) magasabb összeg? családi pótlékban részesül, vagy
c) aki után magasabb összeg? családi pótlékot folyósítanak
Amennyiben ezekr?l az ellátásokról lemond, a fogyatékossági támogatás megállapítható részére.
A támogatás havi összege 2018. január 1-jét?l
- 21.785,-Ft, ha a súlyosan fogyatékos személy hallási fogyatékos - függetlenül az önkiszolgálási képesség
meglétét?l, vagy hiánytól -, illetve akkor is ilyen összeg? a fogyatékossági támogatás havonta, ha a súlyosan
fogyatékos személynek nem hallási, hanem más fogyatékossága van és önkiszolgálási képessége nem hiányzik;
- 26.813,-Ft, ha a súlyosan fogyatékos személynek nem hallási, hanem más fogyatékossága van és önkiszolgálási
képessége hiányzik, vagy halmozottan fogyatékos.
A fogyatékossági támogatás összege évenként a nyugellátások évenkénti rendszeres emelésére vonatkozó
szabályai szerint, azzal megegyez? mértékben emelésre kerül.
Amennyiben a szakért?i bizottság szakvéleménye szerint az igényl? súlyosan fogyatékosnak min?sül, a
fogyatékossági támogatás az igényl?t az igénybejelentés hónapjának els? napjától illeti meg.

Frissítve: 2019. március 27.
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