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2013. április 4-i tájékoztatás: 
 

 
Az 54. számú Magyar Közlönyben foglaltaknak megfelelően a 24/2013. (III.29.) 

számú EMMI rendelet és annak 26. számú melléklete szerint a scoliosis (M.41.0-

M41.9), illetve a gerinc és a csontos mellkas veleszületett rendellenességei (Q76.0-

Q76.9) a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségek közé tartozik. (ez 

a rendelet felülírja az 5/2013. idén januárban megjelent módosítását). 

 

 

EMELT ÖSSZEGŰ CSALÁDI PÓTLÉK 

 

Az ügyintézés menete: 

  

- a szakorvos által kiállított igazolást (a betegségről, illetve kezelésről) meg kell 

küldeni a területileg illetékes Államkincstárnak, ők megállapítják az emelt 

családi pótlékot, amellyel járnak ill. járhatnak további kedvezmények, pl. a 

közgyógyellátás, utazási kedvezmény, ebéd-, tankönyvtámogatás… 

  

- Az emelt családi pótlékról szóló határozattal az illetékes önkormányzat 

szociális irodájában lehet kérvényezni a közgyógyellátási igazolvány kiadását 

(hivatkozás: emelt családi pótlék, alanyi jogon). 

 

- Az utazási kedvezmény igénybevételéhez használható kártyát általában 

automatikusan küldik a közgyógyellátási igazolvánnyal (kedvezmények 

mértéke: lsd. külön lapon), a többi kedvezmény igénybevételéről (pl. 

ebéd-, tankönyvtámogatás) az iskolában kell érdeklődni. 
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I. 

Szociális és Munkaügyi Minisztérium 

Magasabb összegű családi pótlék 
a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. Törvény 

 

Ki után, illetőleg kinek a részére lehet magasabb összegű családi pótlékot 

folyósítani?  

A tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos gyermek után lehet magasabb 

összegű családi pótlékot folyósítani, továbbá  

magasabb összegű családi pótlékra jogosult a tizennyolcadik életévét betöltött 

tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy, feltéve, ha utána 

tizennyolcadik életévének betöltéséig magasabb összegű családi pótlékot 

folyósítottak.  

Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy  

- az a tizennyolc évesnél fiatalabb gyermek, aki az 5/2003. (II.19.) ESZCSM 

rendeletben meghatározott betegsége, illetve fogyatékossága miatt állandó vagy 

fokozott felügyeletre, gondozásra szorul.  

- az a tizennyolc évesnél idősebb személy, aki tizennyolcadik életévének a 

betöltése előtt munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, illetve legalább 

50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, és ez az állapot egy éve tart, 

vagy előreláthatólag legalább egy évig fennáll.  

Hol kell benyújtani a magasabb összegű családi pótlék megállapítása iránti 

igényt?  
Az igénylő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Kincstárnál.  

A kérelemhez csatolni kell az „Igazolás tartósan beteg, illetőleg súlyosan 

fogyatékos gyermekről” elnevezésű nyomtatványt, melyet a gyermekklinika, 

gyermekkórház, kórházi gyermekosztály, szakambulancia, szakrendelő vagy 

szakgondozó intézmény szakorvosa ad ki.  

Amennyiben a szakvélemény szerint a gyermek nem jogosult a magasabb 

összegű ellátásra, a szülő az igazolás kiállítását követő 15 napon belül kérheti 

annak felülvizsgálatát a gyermek állandó lakóhelye, ennek hiányában 

tartózkodási helye szerint illetékes megyei gyermekgyógyász szakfőorvostól.  

A megyei gyermekgyógyász szakfőorvos a felülvizsgálati eljárás során új 

igazolást állít ki.  

A tizennyolcadik életévét betöltött személy hol igényelheti a magasabb 

összegű családi pótlék megállapítását?  
A lakóhelye szerint illetékes Magyar Államkincstár Regionális Igazgatóságánál.  

A nagykorú személynek orvosi igazolást kell-e benyújtani az 

igénybejelentéskor?  
Nem. Esetében a Kincstár hivatalból – illetőleg az igénylő kérelmére – 

szakvéleményt kér az Orvosszakértői Intézetétől, arra vonatkozóan, hogy az 

igénylő a munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette-e, illetve legalább 
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50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett-e. Az orvosi bizottság 

szakvéleménye alapján fogják az igényt elbírálni.  

Változik-e a családi pótlék összege, ha javul a gyermek állapota?  
Ha állapotjavulás miatt a magasabb összegű családi pótlék már nem jár, a 

jogosultság megszűnését követő hónaptól a családi pótlékot új összeggel (pl. egy 

gyermek esetén 12.200 Ft) folyósítják, feltéve, ha a szülő egyébként jogosult a 

családi pótlékra.  

Milyen összegű a magasabb összegű családi pótlék?  
Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család esetén 

23.300 Ft.  

Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő egyedülálló esetén 

25.900 Ft.  

A 18. életévét betöltött tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos személy esetén 

20.300 Ft.  

A 18. életévét betöltött személy a magasabb összegű családi pótlék 

folyósítása alatt rendelkezhet-e rendszeres jövedelemmel?  
Annak a személynek, akinek rendszeres jövedelme (legalább három egymást 

követő hónapban keletkezett jövedelem, mely meghaladja a minimálbér 

összegét) van, a részére megállapított családi pótlék folyósítását a negyedik 

hónaptól mindaddig szüneteltetni kell, amíg rendszeres jövedelemmel 

rendelkezik.  

A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekre tekintettel 

megállapítható egyéb ellátások  
 

- közgyógyellátás  

 

- ingyenes tankönyvellátás  

 

- gyermekétkeztetés esetén 50%-os mértékű térítési díj-kedvezmény  

 

- gyermekgondozási segély 10 éves korig  

 

- ápolási díj, ha önmaga ellátására képtelen, s állandó felügyeletre, gondozásra 

szorul  

 

- utazási kedvezmény, utazási költségtérítés 

 

UTAZÁSI KEDVEZMÉNY  
Utazási kedvezmény igénybevételére jogosult korlátlan számban megváltható 

kedvezményes menetjeggyel, vagy bármely viszonylatban megváltható, 

viszonylathoz kötött kedvezményes bérlettel az a személy, aki, vagy aki után 

szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül, valamint a 



 4 

vele együtt utazó személy a Magyar Államkincstár által kiállított hatósági 

bizonyítvány alapján.  

Vasúti személyszállítás, HÉV, vagy helyközi autóbusz igénybevétele estén a 

jegy- és bérletkedvezmény mértéke 90%-90%. A kísérőt a 90%-os mértékű 

bérletkedvezmény nem illeti meg.  

Helyi közúti és kötöttpályás közlekedés esetén a bérletkedvezmény mértéke 

100%, mely a kísérőt is megilleti.  

A magasabb összegű családi pótlék megállapítása esetén a Magyar 

Államkincstár igazgatósága a közforgalmú személyszállítási utazási 

kedvezmény igénybevétele céljából a magasabb összegű családi pótlékot 

megállapító határozattal egyidejűleg hatósági igazolványt ad ki.  

Utazási költségtérítés  
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény szerint a fogyatékos 

gyermek korai fejlesztését és gondozását, fejlesztő felkészítését nyújtó 

intézmény igénybevételével kapcsolatban felmerült utazási költségekhez 

támogatás jár.  

Az utazási költségtérítés mértéke megegyezik az adott távon menetrend szerint 

közlekedő közforgalmú közlekedési eszközök igénybevételére megszabott - a 

helyközi járatokon érvényes, a biztosított által igénybe  

vehető, a fentiekben ismertetett, a személyszállítási utazási kedvezményekről 

szóló jogszabályban meghatározott kedvezmény összegével csökkentett 

legolcsóbb díjtételű menetjegy árával. A hely-és pótjegyek árához nem jár 

utazási költségtérítés.  

Azt a biztosítottat, aki a beutalásra jogosult orvos döntése alapján betegsége, 

egészségi állapota miatt tömegközlekedési eszközön utazni nem képes - 

melynek tényét és indokát a beutalásra jogosult orvos az utazási utalványon 

feltünteti -, utazási költségtérítésként kilométerenként 21 forint illeti meg. 

Amennyiben a biztosított egészségi állapota miatt kísérő szükséges, a fenti 

összeg együttesen illeti meg a biztosítottat és kísérőjét.  

Az utazási utalvány kiállítására a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 

vezetője jogosult. Az említett szolgáltatások igénybevételét a szolgáltatást 

nyújtó intézmény vezetője az erre a célra rendszeresített nyomtatványon 

igazolja. A szolgáltatást nyújtó intézmény az „Utazási Utalvány betétlapja” 

elnevezésű, UTIK 10/a. számú nyomtatványt a Regionális 

Egészségbiztosítási Pénztáraknál (Budapesten a Közép-magyarországi 

Regionális Egészségbiztosítási Pénztárnál, XIII. kerület Teve u. 1.) 

szerezheti be.  
2009. október  

Szociális és Munkaügyi Minisztérium  

Lakossági Tájékoztatási és Tanácsadási Osztály  

Ügyfélszolgálat  

1054 Budapest, Akadémia u. 3.  

telefon: (06-1) 428-9944 www.szmm.gov.hu 

http://www.szmm.gov.hu/
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5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 

a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és 

fogyatékosságokról 

 

 

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: 

Cst.) 51. §-ának b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket 

rendelem el: 

 

1. § (1) A magasabb összegű családi pótlék igényléséhez - függetlenül attól, 

hogy a családi pótlékra való igény bejelentésével egyidejűleg, vagy már 

folyósított családi pótlék esetén kerül benyújtásra - igazolást kell csatolni arról, 

hogy a tizennyolc évesnél fiatalabb gyermek az 1. számú mellékletben felsorolt 

betegségek, illetőleg fogyatékosságok valamelyikében szenved. 

(2) A betegség vagy fogyatékosság fennállásáról, illetve annak hiányáról szóló 

igazolást - a 2. számú melléklet szerinti rendben - gyermekklinika, 

gyermekszakkórház, kórházi gyermekosztály, szakambulancia, szakrendelő 

vagy szakgondozó intézmény szakorvosa (a továbbiakban együtt: szakorvos) 

adja ki. 

(3) Ha a (2) bekezdés szerinti szakorvos az igénylő lakóhelye, tartózkodási helye 

szerinti megyében nem található, akkor az Állami Népegészségügyi és 

Tisztiorvosi Szolgálat területileg illetékes megyei intézete által kijelölt 

szakorvos is jogosult a betegség vagy fogyatékosság fennállásáról, illetve annak 

hiányáról szóló igazolás kiadására. 

(4) A gyermek kezelése során az alapellátás illetékes orvosa, illetve a gyermeket 

ellátó szakorvos felhívja a figyelmet a magasabb összegű családi pótlék 

igénylésének lehetőségére. 

 

2. § (1) A szakorvos az igazolást szakvéleménye alapján, - a 3. számú melléklet 

szerinti formanyomtatványon - kettő példányban állítja ki. 

(2) Az igazolás egy példánya a szakorvosnál marad. A másik példányt az ellátást 

igénylőnek kell átadni azzal, hogy azt a Cst. 35. §-ának (1) bekezdésében 

meghatározott igényelbíráló szervhez (a továbbiakban: igényelbíráló szerv), 

illetve - a 4. § szerinti felülvizsgálat kezdeményezése esetén - a megyei 

gyermekgyógyász szakfőorvoshoz nyújtsa be. 

(3) Az igazolás kiadásához szükséges formanyomtatvány térítésmentes. A 

formanyomtatvány előállításáról és a szakorvoshoz történő továbbításáról a 

Magyar Államkincstár, illetve területi szerve gondoskodik. 

 

3. § (1) A szakorvos az igazolás I. pontját tölti ki 
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a) első vizsgálat esetén, amennyiben azt állapítja meg, hogy a gyermek - tartós 

betegsége, illetve súlyos fogyatékossága miatt - a Cst. 4. §-ának fa) pontjában 

foglaltaknak megfelel, illetőleg 

b) a (2) bekezdés szerinti felülvizsgálat esetén, amennyiben azt állapítja meg, 

hogy a gyermek állapotában nem állt be olyan kedvező változás (javulás, 

gyógyulás), amelynek alapján a családi pótlékra jogosult a továbbiakban nem 

tarthat igényt a magasabb mértékű ellátásra. 

(2) Az igazoláson a szakorvos jelzi a legközelebbi - legkorábban egy, legkésőbb 

öt év múlva esedékes - felülvizsgálat (a továbbiakban: rendszeres felülvizsgálat) 

időpontját, illetőleg az állapot véglegességének tényét. 

(3) A szakorvos az igazolás II. pontját tölti ki első vizsgálat esetén, amennyiben 

azt állapítja meg, hogy a gyermek - tartós betegség, illetve súlyos fogyatékosság 

hiányában - a Cst. 4. §-ának fa) pontjában foglaltaknak nem felel meg. 

(4) A szakorvos az igazolás III. pontját tölti ki, ha a rendszeres felülvizsgálat 

alkalmával azt állapítja meg, hogy a gyermek állapotában olyan kedvező 

változás (javulás, gyógyulás) állott be, amelynek alapján a családi pótlékra 

jogosult a továbbiakban nem tarthat igényt a magasabb mértékű ellátásra. 

 

4. § (1) A 3. § (3)-(4) bekezdésében foglaltak szerint kiadott igazolás esetén az 

igénylő az igazolás kiállítását követő 15 napon belül kérheti a szakvélemény 

felülvizsgálatát a gyermek állandó lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási 

helye szerint illetékes megyei gyermekgyógyász szakfőorvostól. 

(2) Szakvélemény felülvizsgálatára irányuló eljárást a gyermek állandó 

lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes megyei 

gyermekgyógyász szakfőorvosnál az igényelbíráló szerv is kezdeményezhet. 

(3) A megyei gyermekgyógyász szakfőorvos a felülvizsgálati eljárása során új 

igazolást állít ki. 

 

4/A. § (1) A Cst. 7. §-a (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott személy 

akkor jogosult a magasabb összegű családi pótlékra, ha az Országos 

Egészségbiztosítási Pénztár Országos Orvosszakértői Intézetének (a 

továbbiakban: OOSZI) szakvéleménye szerint 18. életévének betöltése előtt 

munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette. 

(2) Az igénylő kérelmére vagy hivatalból indult eljárásban az igényelbíráló 

szerv beszerzi az (1) bekezdésben foglalt szakvéleményt, és ennek alapján dönt 

a jogosultságról. 

(3) Ha az igényelbíráló szerv a kérelmet elutasítja, az erről szóló határozat 

alapjául szolgáló szakvéleményt - az igénylőnek a határozat kézhezvételétől 

számított 15 napon belül az igényelbíráló szervhez benyújtott fellebbezése 

alapján - az OOSZI főigazgatója által kijelölt II. fokú orvosi bizottság vizsgálja 

felül. 

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. 

(2)-(3) (kizárólag hatályon kívül helyező és módosító rendelkezések) 
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1. számú melléklet az 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelethez 

 

A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségek és fogyatékosságok 

L) Mozgásszervi fogyatékosságok 

3. A gerincoszlop és a mellkas deformitása, amely erősen károsítja a 

támasztó és mozgató funkciókat vagy légzési, illetve keringési zavart okoz, 

amely miatt a betegség különleges gyógykezelést igényel, ha műtét (műtét 

után 1 évig) vagy éjjel-nappal fűző viselése szükséges (a viselés ideje alatt). 

 

II. KÖZGYÓGYELLÁTÁS 

 

A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére - egészségi állapota 

megőrzéséhez és helyreállításához - az egészségügyi szolgáltatásokkal 

kapcsolatos kiadások kompenzálását célzó hozzájárulás.  

Jelenleg három jogcímen kaphat valaki közgyógyellátási igazolványt: 

1. alanyi jogon,  

2. normatív alapon,  

3. méltányossági alapon.  

A közgyógyellátási igazolvány jelentősége  

A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkező ingyen jogosult a 

társadalombiztosítás által támogatott egyes 

 gyógyszerekre a megállapított gyógyszerkeret erejéig,  

 egyes - jogszabályban meghatározott - gyógyászati segédeszközökre, 

ideértve a  

 protetikai és fogszabályozó eszközöket is (ideértve ezek javításának 

költségeit is), valamint  

 rehabilitáció céljára igénybe vehető gyógyászati ellátásokra (pl. 

gyógyfürdőben nyújtott fizioterápiás kezelésre).  

A jogosult számára kizárólag személyes szükségletének kielégítéséhez 

szükséges gyógyító eljárás rendelhető.  

Gyógyszerkeret  



 8 

A gyógyszerkeret két részből tevődik össze: 

 a jogosult krónikus betegségéhez igazodó terápiát szolgáló egyéni 

gyógyszerkeretből és  

 az év közben bármikor jelentkező akut megbetegedés kiadásaihoz 

kapcsolódó eseti keretből.  

Közgyógyellátásra alanyi jogon jogosult: 

1. a bentlakásos gyermek- és ifjúságvédelmi intézményben lakó, az átmeneti 

gondozott, az átmeneti és tartós nevelésbe vett kiskorú,  

2. a 18. életévét betöltött és aktív korú személy, ha munkaképességét 

legalább 67%-ban elvesztette, vagy vakok személyi járadékában részesül, 

vagy fogyatékossági támogatásban részesül, de csak abban az esetben, ha 

a szociális törvényben foglaltak alapján a települési önkormányzat 

rendszeres szociális segélyt állapított meg részére,  

3. a pénzellátásban részesülő hadigondozott és a nemzeti gondozott,  

4. a központi szociális segélyben részesülő,  

5. a rokkantsági járadékos,  

6. az, aki I., II. csoportú rokkantság alapján részesül nyugellátásban, baleseti 

nyugellátásban,  

7. az, aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi 

pótlékban részesül.  

A közgyógyellátási rendszer működtetésével kapcsolatos szabályok  

1. A háziorvos kiállít egy igazolást, amely a kérelmező fennálló 

betegségének kódszámát és az annak gyógyításához szükséges 

hatóanyagok megnevezését, mennyiségét és adagolását, az alkalmazandó 

terápiához szükséges gyógyító ellátások megnevezését és mennyiségét 

tartalmazza. Amennyiben a közgyógyellátást igénylő személyes 

gondoskodást nyújtó átmeneti vagy bentlakásos intézményben, illetve 

gyermek- és ifjúságvédelmi intézményben, nevelőotthonban van, az 

igazolást az intézmény orvosa állítja ki.  

2. A kérelmező ezt az igazolást kérelméhez csatolja a jövedelemigazolással 

együtt.  

3. A jegyző 8 napon belül továbbítja az orvosi igazolást a megyei (fővárosi) 

egészségbiztosítási pénztárnak abban az esetben, ha a jövedelemvizsgálat 

alapján a kérelmező a jogszabályban előírt jövedelmi feltételeknek 

megfelel.  

4. Az egészségbiztosítási pénztár megvizsgálja az orvos igazolásában 

foglaltak szakmai megalapozottságát és megállapítja azok havi költségét. 

Ez lesz a kérelmező havi "egyéni gyógyszerkerete". A keret havi 
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maximális összegét a költségvetési törvény határozza meg, ez 2009-ben 

12 ezer forint/hó/jogosult.  

5. Amennyiben az ezer forintot a rendszeres gyógyszerköltség havonta nem 

éri el, nem állapítható meg "egyéni gyógyszerkeret".  

6. Minden jogosult számára sor kerül "eseti keret" megállapítására is, mely 

összege 2009-ben maximum 6 ezer forint. A későbbi években az eseti 

keret összegét szintén az éves költségvetési törvény fogja megállapítani.  

7. A jegyző az egészségbiztosítási pénztár szakvéleménye alapján 

határozatot hoz, melyben megállapítja a közgyógyellátásra való 

jogosultságot, ennek kezdő időpontját és a gyógyszerkeret összegét (külön 

az egyéni és az eseti gyógyszerkeretet). A határozatot megküldi a 

jogosultnak és az egészségbiztosítási pénztárnak.  

8. Az igazolványt az egészségbiztosítási pénztár tölti ki, miután 

nyilvántartásába felveszi a jogosultat. Az igazolvány postázásáról is az 

egészségbiztosítási pénztár gondoskodik. Lehet azonban kérni, hogy az 

igazolványt az egészségügyi pénztár ne postán küldje meg, hanem azt a 

jogosultnak vagy meghatalmazottjának személyesen adja át.  

Meddig érvényes a közgyógyellátási igazolvány?  
Az egyéni gyógyszerkeret és az eseti keret - alanyi jogosultság esetén két évre, a 

másik két jogosultsági ok fennállásakor egy évre kerül megállapításra, és az 

igazolványt is két, illetve egy évre állítja ki az egészségbiztosítási pénztár. A 

megállapított keretösszeg módosításra kerül, ha a kérelmező esetleges 

állapotjavulása vagy romlása következtében költsége legalább ezer forinttal 

emelkedik, vagy növekszik. Ekkor az év közbeni felülvizsgálatra is lehetőség 

van.  

Hogyan lehet felhasználni az egyéni és az eseti gyógyszer keretet?  

A gyógyszerkeret az igazolvány érvényességi ideje alatt használható fel. 

Miután az egészségbiztosítási pénztár nyilvántartásában rögzítette a jogosultat és 

a keret összegét, a következő képen adja meg a felhasználási lehetőséget: 

 Eseti gyógyszerkeret: a teljes összeg felhasználására lehetőség van a 

jogosultság kezdő időpontjától. Két évre megállapított jogosultság esetén 

a keret évente, a jogosultság kezdő időpontjával, illetve az attól számított 

egy év elteltével kell megnyitni.  

 Egyéni gyógyszerkeret: az éves gyógyszerkeret összege a jogosultság 

kezdő időpontjától számítva, negyedéves ütemezéssel, egyenlő 

részletekben használható fel. Amennyiben maradvány összeg van az előző 

negyedévről, azzal növekszik a következő negyedévre nyitva álló összeg. 

Ugyanakkor előre a következő negyedéves keretet nem lehet felhasználni. 

Nem lehet a gyógyszer térítési díját részben a gyógyszerkeretből, részben 
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a jogosult saját költségéből fedezni. Ha a gyógyszer térítési díját az 

egészségbiztosítási pénztár által megnyitott negyedéves keret nem fedezi, 

azt a közgyógyellátott fizeti meg. Ez a szabály nem vonatkozik az év végi 

maradvány összegre, ebben az esetben a gyógyszer árának különbözetére 

ez az összeg is felhasználható.  

Az aktuálisan rendelkezésre álló keretösszegről a gyógyszertár ad 

felvilágosítást, a központi adatbázisból nyert adatok alapján.  

Hogyan lehet igényelni a közgyógyellátási igazolvány?  
A közgyógyellátásra való jogosultság megállapítására irányuló kérelmet a 

kérelmező lakóhelye szerint illetékes jegyzőhöz kell benyújtani. A kérelemhez 

formanyomtatványt kell használni, melyet az önkormányzat ügyfélszolgálati 

vagy szociális irodáján lehet beszerezni. A kérelemhez mellékelni kell: 

1. A háziorvos igazolását (az erre rendszeresített formanyomtatványon). 

Amennyiben azonban csupán az eseti gyógyszerkeret megállapítása iránt 

nyújtanak be kérelmet, és az egyéni gyógyszerkeret megállapítását nem 

kérik, nincs szükség az orvosi igazolás csatolására.  

2. Amennyiben alanyi jogon igénylik a közgyógyellátást, annak jogcímét 

igazoló iratot.  

3. A jövedelemigazolásokat (alanyi közgyógyellátás esetén ezen igazolások 

nem szükségesek).  

4. Amennyiben az önkormányzat rendelete alapján méltányossági alapon 

igénylik a közgyógyellátást, csatolni kell az önkormányzati rendeletben 

felsorolt egyéb igazolásokat is.  

Az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett kiskorú részére első ízben a gyámhivatal 

nevelésbe vételről szóló határozata alapján kerül megállapításra a 

közgyógyellátásra való jogosultság. Ekkor a gyámhivatal szerzi be a szükséges 

orvosi igazolást, majd az egy éves jogosultság lejártát követően a kérelmet a 

gyám nyújtja be, és az igazolások beszerzéséről is ő gondoskodik.  

Jogorvoslati lehetőségek  

A jegyző által hozott határozattal szemben az érdekeltek annak kézhezvételétől 

számított 15 napon belül lehet fellebbezéssel élni. A fellebbezést a sérelmezett 

határozatot hozó jegyzőnél kell benyújtani. A jegyző 8 napon belül a 

kérelemnek megfelelően módosítja, kijavítja vagy kiegészíti határozatát, 

ellenkező esetben az államigazgatási hivatal szociális és gyámhivatalához 

köteles továbbítani a fellebbezést, amely azt el fogja bírálni . 

A törvényes érdekeiben sérelmet szenvedett fél jogszabálysértésre hivatkozva 

kérheti a határozat bírósági felülvizsgálatát. A közigazgatási hivatal szociális és 
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gyámhivatala határozatának közlésétől számított 30 napon belül lehet a 

keresetlevelet benyújtani a megyei bírósághoz címezve. Ha az ügyfél kicsúszott 

a 30 napból, az elmulasztott határidő utolsó napjától számított 15 napon belül - 

indokolt esetben legkésőbb 3 hónapig - igazolás benyújtása mellett (ha ezt a 

bíróság megalapozottnak ítéli meg) indíthat keresetet. 

Bírósági felülvizsgálatra csak akkor kerülhet sor, ha az ügyfél a fellebbezési 

jogát kimerítette. A keresetlevelet az első fokú közigazgatási határozatot hozó 

szervnél (vagyis a jegyzőnél) kell benyújtani, amely ezt köteles 8 napon belül a 

II. fokú szervhez továbbítani. A jogorvoslatok igénybevétele illetékmentes.  

Ha a kérelmező fellebbezése az egészségbiztosítási pénztár állásfoglalására 

vonatkozik, ennek felülvizsgálatát az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 

végzi (pl. az egészségbiztosítási pénztár által megállapított keretösszegre terjed 

ki a fellebbezés).  

A közgyógyellátást megállapító határozatban foglaltakat a fellebbezési jogra 

tekintet nélkül teljesíteni kell.  

Mik a jogosulatlan használat következményei?  

Amennyiben a jegyző tudomására jut, hogy a közgyógyellátást valaki 

jogosulatlanul és rosszhiszeműen vette igénybe, a jogosultságot megszünteti és 

rendelkezik a felhasznált gyógyszerkeret visszafizetési kötelezettségről.  

Forrás: Magyarország.hu 
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III. 

UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK 

 

A VOLÁN HONLAPJÁRÓL:  

 90%-os menetjegy díjkedvezményre jogosult 

d) az a személy, aki vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű 

családi pótlékban részesül, ennek igazolásával, továbbá a vele utazó 1 fő 

kísérője, 

 

MÁV - 90 %  

http://www.elvira.hu/elvira.dll/xsl2005/da?a=49&d=08.01.31&language=1&ed=

479F1083 

 A magasabb összegű családi pótlékban részesülő személy vagy aki után 

szülője vagy eltartója részesül magasabb családi pótlékban 90%-os 

mérséklésű kedvezményes menetjegy váltására jogosult.  

 A jogosultságot a kifizetőhely által kiadott igazolás felmutatásával kell 

igazolni.  

 1.o.-n csak az 2. és 1.o. teljes árú jegy különbözetének megfizetésével 

utazhat. 

 A magasabb összegű családi pótlékra jogosult személlyel együtt utazó egy 

kísérő 90%-os mérséklésű kedvezményes menetjegyet válthat.  

 Az igényjogosulttal történő együtt utazás a feltétel.  

 A kísérő akkor is jogosult a kedvezményes menetjegy váltására, ha az 

igényjogosult magasabb mértékű kedvezményt vesz igénybe.  

 1.o.-n csak az 2. és 1.o. teljesárú jegy különbözetének megfizetésével 

utazhat. 

BKV   

I. HELYI KÖZLEKEDÉS – BÉRLETKEDVEZMÉNYEK 

DÍJMENTESEN UTAZHATNAK 

Kedvezményezettek Bemutatandó igazolás 

 A magasabb összegű családi pótlékban 

részesülő személy   

 Az előző 3 pontban felsorolt személyek 

(vakok, siketek, súlyosan fogyatékosok, 

magasabb összegű családi pótlékban 

részesülők) 1 fő kísérője  

a Magyar Államkincstár 

igazolása a megemelt 

összegű családi pótlékról 
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IV. 

Gyermekgondozási segélyre  (GYES) jogosultak: 

 

 

Gyermekgondozási segélyre  (GYES) jogosultak: 

Gyermekgondozási segélyre jogosult a szülő, a nevelőszülő, vagy a gyám, saját 

háztartásában nevelt gyermeke harmadik életévének betöltéséig. 

Tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek tizedik életévének betöltéséig 

jár az ellátás, ikergyermekek esetén pedig tankötelessé válásuk évének végéig. A 

gyermeket közös háztartásban nevelő szülők bármelyike igénybe veheti az 

ellátást, valamint a gyermek első életévének betöltése után, a nagyszülő is 

jogosult lehet a GYES-re. A nagyszülő azonban csak akkor igényelheti az 

ellátást, ha a gyermek gondozása, nevelése a szülők háztartásában történik. 

Szükséges továbbá, hogy a szülők lemondjanak a GYES-ről, valamint 

egyetértsenek abban, hogy az ellátást a nagyszülő vegye igénybe. Ez esetben 

mind a szülőnek, mind a nagyszülőnek meg kell felelnie a jogosultsági 

feltételeknek. 

 A gyermekgondozási segély (GYES) összege: 

A GYES havi összege megegyezik az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegével. Ez 2008-ban 28.500.- Ft, melyből nyugdíjjárulék címén 9,5 % kerül 

levonásra, így nettó összege: 25.792.- Ft havonta. Az ellátás időtartama 

szolgálati időnek minősül. Amennyiben nyugdíjas nagyszülő igényli az ellátást, 

úgy azt levonás nem terheli. 

 Hol kell igényelni a gyermekgondozási segélyt (GYES)? 

2007. december 31-én megszűntek a munkáltatóknál működő családtámogatási 

kifizetőhelyek. Ennek megfelelően, 2008. január 1-től az ellátás igénylését a 

lakó- vagy tartózkodási hely szerint illetékes Magyar Államkincstár Területi 

Igazgatóságához, vagy annak kirendeltségéhez (családtámogatási és szociális 

ellátási iroda) kell benyújtani. 

  

Szükséges okmányok az igényléshez: 

 A gyermekgondozási segélyre vonatkozó igényt, az „Igénybejelentés 

családtámogatási ellátásokra” című nyomtatványon kell benyújtani, és 
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csatolni kell hozzá a 2. számú pótlapot. 

 Az igénylő személyazonosító igazolványa és lakcímnyilvántartó kártyája 

 Az igénylő adóazonosító kártyája 

 A gyermek(ek) eredeti születési anyakönyvi kivonata 

 Az igénylő és a gyermek(ek) TAJ- kártyája 

 Tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek esetében csatolni kell a 

szakorvos által kiállított orvosi igazolást is. 

 Amennyiben az igénylő magánnyugdíjpénztári tag, be kell mutatnia 

magánnyugdíjpénztári belépési nyilatkozatának záradékolt példányát is. 

 Ha bankszámlára kéri az ellátás folyósítását, akkor a folyószámla 

szerződés bemutatása is szükséges. 

  

A gyermekgondozási segélyben (GYES) részesülő személy keresőtevékenysége: 

A gyermek 1 éves koráig keresőtevékenységet nem folytathat a jogosult, ám azt 

követően időkorlátozás nélkül teheti azt. A GYES-ben részesülő nagyszülőre 

más szabályok vonatkoznak. A gyermek 3 éves koráig keresőtevékenységet nem 

folytathat, ezt követően pedig maximum 4 órás állást vállalhat, illetve 

amennyiben munkavégzése otthon történik, akkor időkorlátozás nélkül teheti 

azt. 

  

Gyermekgondozási segély (GYES) méltányossági alapon történő 

engedélyezése: 

A Magyar Államkincstár elnöke méltányossági jogkörben eljárva, 

gyermekgondozási segélyre való jogosultságot állapíthat meg a gyermeket 

nevelő személy számára, ha a gyermek szülei a gyermek nevelésében három 

hónapnál hosszabb ideig akadályoztatva vannak. Ha a gyermek, - betegsége 

miatt - napközbeni ellátását biztosító intézményben nem gondozható, lehetőség 

van arra, hogy a gyermek általános iskolai tanulmányainak megkezdéséig 

megállapítsák, vagy meghosszabbítsák a GYES jogosultságot. Ez azonban 

legfeljebb a gyermek 8. életévének betöltéséig vehető igénybe. 

  

 

http://www.gyerekabc.hu/okmanyok/45-ugyintezes/67-szulesi-anyakonyvi-kivonat.html
http://www.gyerekabc.hu/okmanyok/45-ugyintezes/68-tajkartya.html

