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Bevezetés 

Sok fajta dolog (ingó és ingatlan) képezheti hosszabb vagy rövidebb, 

határozott vagy határozatlan időre bérlet tárgyát. Bérelhetünk ingókat, 

pl. autót, munkagépet, jelmezt, biciklit; vagy ingatlanokat pl. irodát, 

földet, lakást. Amikor egy dolog használatát díj fizetése fejében a 

bérbeadásra jogosult időlegesen másnak engedi át, bérleti jogviszony jön 

létre a felek között. Ez a bérleti jogviszony akkor is létrejön, ha annak 

tartalmát a felek nem vetik papírra. A bérleti szerződés általános 

szabályait a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 

továbbiakban: Ptk.) tartalmazza. A lakásbérlet a bérleti jogviszonyok 

egyik típusa, amelyre a Ptk-n túl egy külön jogszabály is vonatkozik, a 

lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó 

egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: 

Lakástörvény). Az autóbérlésről vagy a jelmezbérlésről nincs külön 

jogszabály. Vajon miért van az, hogy a lakás a bérlet lehetséges tárgyai 

között kiemelt helyen szerepel, a jogalkotó külön törvényben rendezte a 

lakásbérlet szabályait?  

Nem nehéz ezt a kérdést megválaszolni, ha kicsit gondolkodunk, szinte 

azonnal tudunk mondani néhány nyomós indokot. Ezek közül talán a 

legfontosabb, hogy egy lakás legalapvetőbb funkciója, hogy az életvitel 

elsődleges helyszíneként szolgáljon használójának. Különösen fontos 

érdek fűződik ahhoz, hogy az ember magánéletét megfelelő körülmények 

között tudja élni, biztos legyen benne, hogy a bérelt lakás rendelkezésére 

áll, oda haza térhet és alkalmasint legyen elég ideje arra, hogy új 

lakóhelyet keressen magának. A másik oldalt tekintve, az ember 

lehetséges vagyontárgyai közül is kiemelkedik a lakás. Az egyik 

legértékesebb dolog, amit tulajdonolni tudunk. Ezzel együtt statikus, 

nem mozdítható, nem tudjuk zsebre rakni és magunknál tartani, olyan 

könnyen megvédeni, mint egyéb vagyontárgyainkat. Mindezek miatt 

nagyon fontos érdeke fűződik mindkét félnek, bérlőnek és bérbeadónak 

is ahhoz, hogy jogai megfelelő törvényi garanciákkal legyenek 

körbebástyázva.  

 

 

Jelen kisokos célja, hogy az olvasó minél alaposabban megismerkedjen 

azokkal a törvényi rendelkezésekkel, amelyeket bérlőként vagy 

bérbeadóként fontos tudnia ahhoz, hogy egymás fentebb említett különös 

méltánylást érdemlő jogaira tekintettel, jogilag korrekt módon járjon el 

a lakásbérleti jogviszony fennállása során. 

I. Amit még a bérleti szerződés megkötése előtt tudni érdemes 

Nem kell még létrejönnie a bérleti jogviszonynak, már a kiadó lakás, 

illetve a leendő bérlő keresése során számos kérdés felmerülhet, amelyre 

a jog tud iránymutatást adni. Másrészt, bár számos jogi eszköz áll a 

rendelkezésünkre jogsértés esetén, mégis az a legjobb, ha arra 

törekszünk, hogy ezekre az eszközökre ne legyen szükség és a lehető 

legkörültekintőbben járunk el annak érdekében, hogy megelőzzük a 

jogvitás helyzetek kialakulását. Ebben a fejezetben ehhez igyekszünk 

adni néhány hasznos tanácsot. 

Kérhet-e a bérbeadó jövedelemigazolást vagy erkölcsi 

bizonyítványt? 

Gyakran felmerül kérdésként, hogy a bérbeadó kérhet-e leendő bérlőjétől 

banki kivonatot vagy jövedelemigazolást, esetleg erkölcsi bizonyítványt. 

A bérbeadó a bérlet tárgyához tartozó dolgokat (pl. jövedelemigazolás) 

jogszerűen kérhet, azonban olyan információt, ami egyáltalán nem 

tartozik a bérlet tárgyához (pl. erkölcsi bizonyítvány, családi állapotra 

vonatkozó adat) nem kérhet. Természetesen attól még, hogy a bérbeadó 

kérhet bizonyos típusú, a bérlet tárgyához tartozó iratokat, a leendő lakó 

nem köteles semmit sem a rendelkezésére bocsátani, ami az ő személyes 

határain túl megy. Sajnos lehet ennek az a következménye, hogy a 

bérbeadónak emiatt másra esik a választása, olyan személyre, aki 

számára megbízhatóbbnak tűnik. A Ptk. szerint a tulajdonost megilleti 

tulajdonjoga alapján a tulajdon birtoklásának, használatának és 

hasznosításának és az azzal való rendelkezésnek a joga. A rendelkezési 

jog körébe tartozik az, hogy a tulajdonos szabadon eldöntheti, illetve 

kiválaszthatja, hogy kinek adja bérbe dolgát.  
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A diszkrimináció tilalma bérbeadás esetén 

A rendelkezési jog tehát elég nagy szabadságot ad a tulajdonosnak, 

néhány esetben azonban ez mégis korlátozott. Erre egy a 

mindennapokból vett példa az, ha valaki azért nem adja ki a nyilvánosan 

meghirdetett lakását a jelentkezőnek, mert gyermekei vannak, roma 

származású, meleg vagy hajléktalan. Ez a magatartás jogsértő, 

méghozzá a diszkrimináció tilalmába ütközik. Az egyenlő bánásmód 

követelményét mindenki köteles betartani, még az is, aki 

magántulajdonát hirdeti meg bérbeadásra. A diszkrimináció tilalmába 

ütközik, ha valakit pusztán azért ér hátrány, mert rendelkezik 

valamilyen, az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben (a továbbiakban: 

Ebktv.) nevesített ‘védett’ tulajdonsággal. Védett tulajdonságnak 

minősül például az anyaság/apaság, a bőrszín, a szexuális irányultság, 

illetve a vagyoni helyzet.  

Akit diszkrimináció ér, az az Egyenlő Bánásmódért Felelős 

Főigazgatóságon keresztül az alapvető jogok biztosához fordulhat. Az 

alapvető jogok biztosa megállapíthatja a jogsértést, megtilthatja a 

jogsértő magatartás jövőbeni tanúsítását és akár 50 ezer forinttól 6 millió 

forintig terjedő bírságot is kiszabhat a jogsértőre. Erről bővebb 

információt erre a linkre kattintva találsz.  

Fontos tudni, hogy az önkormányzatok, illetve egyéb jogi személyek nem 

kérhetnek jogszerűen pl. erkölcsi bizonyítványt sem, mert az szembe 

megy az adattakarékosság elvével. Jogi személyként ők adatkezelőnek 

minősülnek és ez az adat nem szükséges a bérleti jogviszony 

létesítéséhez. 

Hogyan segítheti a tájékozódást az ingatlan tulajdoni lapjának 

ismerete?  

Leendő bérlőként érdemes tisztában lenni a bérelni kívánt ingatlan 

tulajdoni lapjának tartalmával. Ingatlan tulajdoni lapját online 

ügyfélkapun keresztül lehet lekérni. Ez évente két alkalommal ingyenes, 

egyébként pedig a nem hiteles tulajdoni lap 1000 forintba, a hiteles 3600 

forintba kerül. Személyesen is be lehet menni a földhivatalba és ott egy 

nyomtatvány kitöltését követően ingyenesen be lehet tekinteni az 

ingatlan tulajdoni lapjába.  

Egy ingatlan tulajdoni lapja három részből áll. A tetején láthatjuk a 

helyrajzi számot, alatta pedig az ingatlan pontos címét. Az I. rész felett 

található a széljegy, ha van. Széljegyre az az ügyirat kerül, amit már 

benyújtottak, de még nem bíráltak el. Ha például szeretnénk 

megvásárolni egy ingatlant, az aláírt adásvételi szerződést el kell 

juttatni a földhivatalhoz, ahol - mivel azonnal nem tudják elbírálni a 

kérelmet - először csak széljegyre kerül, jelezvén azoknak, akik az 

ingatlan tulajdoni lapjába betekintenek, hogy valamilyen eljárás 

folyamatban van az ingatlannal kapcsolatban. Az I. részben az ingatlan 

adatait találjuk. Ezek közül bérbe vevőként az ingatlan megnevezésének 

lesz jelentősége. A Lakástörvény. lakásbérletre vonatkozó szabályai, - 

adott esetben a bérlőt megillető garanciák - csak lakás ingatlanra 

vonatkoznak.  

A II. részből tudhatjuk meg, hogy ki vagy kik a lakás tulajdonosai. Az 

egyik legfontosabb információ, amit a tulajdoni lapról meg lehet tudni a 

bérlő számára az, hogy ki a tulajdonos, illetve van-e haszonélvezeti jog a 

lakáson. Itt fontos megjegyezni, hogy ha van haszonélvező, akkor 

elsősorban a haszonélvező jogosult kiadni az ingatlant, mivel a Ptk. 

szerint ő jogosult az ingatlan hasznait szedni. Tehát haszonélvezeti 

joggal terhelt ingatlant még a tulajdonos sem adhat ki, csak a 

haszonélvező hozzájárulásával. Ha nincs haszonélvező, akkor a 

tulajdonos jogosult kiadni az ingatlant közvetlenül vagy a tulajdonos 

adhat más személynek megbízást vagy felhatalmazást a lakás kiadására, 

albérletbe adására.  

Ha olyan személy akarja kiadni az ingatlant, aki már eleve bérli azt, 

akkor neki be kell mutatni a saját bérleti szerződésében a tulajdonosi 

felhatalmazást, hogy ő jogosult albérletbe kiadni a lakást. Ha bármilyen 

más okból kiderül akár a tulajdoni lapról, akár máshonnan, hogy nem a 

tulajdonos az, akivel tárgyalunk, akkor ennek a személynek be kell 

mutatnia valamilyen meghatalmazást a lakás kiadására vonatkozóan, 

ami a tulajdonostól származik. Ha nem látunk valamilyen papírt, ami 

igazolja, hogy jogosult az adott személy a lakás bérbeadására, akkor ne 

kössünk bérleti szerződést az illetővel.  

https://www.ajbh.hu/ebff-mikor-serul-az-egyenlo-banasmod-kovetelmenye
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Az ingatlan-nyilvántartás adatai nyilvánosak és közhitelesek. A 

nyilvánosság azt jelenti, hogy bárki számára hozzáférhetőek ezek az 

adatok, a közhitelesség pedig azt jelenti, hogy a nyilvántartás hitelesen 

tanúsítja a bejegyzett adatokat és azt, hogy a bejegyzett jogok és 

feljegyzett tények fennállnak. A bérlő felelősséggel tartozik azért, hogy 

meggyőződjön arról, hogy a bérbeadásra jogosulttól veszi bérbe a lakást. 

Mivel rendelkezésére áll egy közhiteles nyilvántartás annak érdekében, 

hogy a megfelelő információ birtokába kerüljön, később nem hivatkozhat 

arra, hogy nem tudta, hogy nem a tulajdonos adja bérbe neki a lakást. 

A III. rész az ingatlan terheit tartalmazza. Itt találjuk a haszonélvezeti 

jogot, végrehajtási jogot, elidegenítési és terhelési tilalmat stb. Itt jelenik 

meg például egy végrehajtás alatt lévő közös költség tartozás vagy egy 

banki hitel. Ez nem feltétlenül jelent problémát, de jó, ha az ember 

ezekkel az információkkal is tisztában van, főleg, ha hosszútávon 

szeretné bérelni az adott lakást. 

Miért fontos átadás-átvételi jegyzőkönyvet írni a bérleti 

jogviszony kezdetekor? 

Leendő bérlőként érdemes meggyőződni arról, hogy a lakás tényleg 

rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban van-e. A lakás 

körbejárása során minden esetben nézzük meg, hogy a bent található 

háztartási gépek működnek-e, a fűtés jó-e, a nyílászárók zárnak-e, 

rendesen szellőzik-e a lakás, jut-e be elegendő fény. Ha hibát észlelünk, 

de az olyan, amitől függetlenül még ki akarjuk venni a lakást, akkor 

kérjük, hogy a bérleti szerződésben a hiba ténye kerüljön rögzítésre. Ez 

azért fontos, hogy később, pl. a bérleti jogviszony megszűnésekor, a 

kaució visszafizetése során ne legyen vita tárgya, hogy az észlelt hiba 

megvolt-e már a bérbevétel idején is, avagy sem. Másrészt, ha olyan hibát 

észlelünk, amely akadályozza a lakás rendeltetésszerű használatát, pl. 

vizesedő falak, rosszul működő kazán stb., akkor megfontolandó másik 

kiadó ingatlant keresni vagy megállapodni abban, hogy a bérleti 

szerződés aláírásának napjáig kijavításra kerül a hiba. Utólag, a bérleti 

szerződés megkötését, a beköltözést követően kijavíttatni valamit a 

lakáson ütközhet akadályokba és okozhat bonyodalmakat. A bérbeadót 

jogi eszközökkel költséges és időigényes lehet rávenni a javításra, ha 

magától nem intézkedik. A gyakorlatban ilyen esetekben sokszor a 

költözés marad az egyetlen opció.  

Mindkét fél számára előnyös tud lenni, ha készül átadás-átvételi 

jegyzőkönyv a birtokbavétel napján a lakás berendezési tárgyairól, 

amelyet a felek a bérleti szerződéshez csatolnak mellékletként. Ezzel 

szintén elkerülhető egy későbbi jogvita. 

A bérleti szerződés formai követelményei 

A lakás bérbeadásának érvényességéhez a szerződés írásba foglalása 

szükséges. Ezt a Lakástörvény írja elő. Az írásba foglalás követelménye 

a gyakorlatban megvalósul azzal, ha a bérleti szerződést mindkét fél 

aláírja.  

Ennél azonban érdemes tovább menni és a bérleti szerződést két tanú 

aláírásával is ellátni. A két tanú által aláírt szerződés teljes bizonyító 

erejű magánokiratnak minősül. A teljes bizonyító erejű magánokirat az 

ellenkező bizonyításáig teljes bizonyító erővel bizonyítja, hogy az okirat 

aláírója az abban foglalt nyilatkozatot megtette, illetve elfogadta vagy 

magára kötelezőnek ismerte el. Valódiságát csak akkor kell bizonyítani, 

ha azt az ellenfél kétségbe vonja vagy a valódiság bizonyítását a bíróság 

szükségesnek találja. Gyakorlati jelentősége van ennek például akkor, 

ha bérlőként szeretnénk bejelentkezni a lakóhelyünkre. A 

kormányablakban ugyanis kötelesek átvezetni a lakcímváltozást abban 

az esetben, ha bemutatjuk a két tanú által aláírt bérleti szerződést. Nem 

kérhetnek további hozzájáruló nyilatkozatot a tulajdonostól.  

Sokszor előfordul az, hogy a szerződő felek ügyvéd vagy közjegyző előtt 

kötik a bérleti szerződést. Az ügyvéd előtt kötött bérleti szerződés 

bizonyító erejét tekintve megegyezik a két tanú által aláírt bérleti 

szerződéssel. Annyiban elképzelhető, hogy több egy ügyvéd által 

fogalmazott bérleti szerződés, hogy egy ügyvéd jogilag korrekt, érthető és 

világos szerződést tud írni, amely a felek szerződéses akaratát hűen 

rögzíti.  

Egy kicsit más a helyzet a közjegyző előtt kötött bérleti szerződéssel. A 

közjegyző által írásba foglalt bérleti szerződés közokiratnak minősül. A 

közokiratot az ellenkező bizonyításáig valódinak kell tekinteni. A 

közokirat teljes bizonyító erővel bizonyítja: 
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- hogy a kiállító a benne foglalt intézkedést megtette vagy 

határozatot a benne foglalt tartalommal meghozta, 

- a közokirattal tanúsított adatok és tények valóságát, 

- a közokiratban foglalt nyilatkozat megtételét, annak idejét és 

módját.  

A közokiratba foglalt bérleti szerződés gyakorlati jelentősége abban 

nyilvánul meg, hogy ilyen szerződés mellett a bérleti jogviszony 

megszűnése esetén - amennyiben a bérlő nem költözik ki és nem adja 

vissza az ingatlant - nem kell lakáskiürítési pert indítani, hanem azonnal 

lehet a végrehajtási eljárást kezdeményezni a bérlővel szemben.  

Mit tartalmazzon a bérleti szerződés? 

- a felek adatai, 

- az ingatlan pontos megjelölése (cím, helyrajzi szám, méret, 

helyiségek száma), 

- határozott vagy határozatlan időtartamra jön létre a szerződés, 

- óvadék, 

- bérleti díj, egyéb költségek és fizetési határidő, 

- mérőóra állások, 

- felmondás szabályai, 

- rendkívüli felmondást megalapozó tényállások, 

- megállapodás a bérlő költségén elvégzett felújítások bérleti díjba 

történő beszámításáról, 

- harmadik személy befogadása a lakásba, 

- valamint minden további rendelkezést rögzíteni kell, amelyet a 

szerződő felek fontosnak tartanak  

Mi az óvadék (kaució) funkciója, sorsa a bérleti jogviszony 

megszűnését követően? 

Az óvadékot a köznyelvben kaucióként szokás megnevezni. Az óvadékot 

lakásbérlet esetén pénzben szokás meghatározni és általában két-három 

havi bérleti díj összege. Ez nem más, mint egy biztosíték a bérbeadónak 

arra, hogy ha a bérlő valamilyen kárt okoz a tulajdonában vagy nem 

teljesíti a szerződésből eredő kötelezettségét (pl. elmarad a bérleti díj 

fizetésével), akkor ebből a pénzből kielégítheti követelését. Ahogy 

fentebb is írtuk, a tulajdonos az egyik legértékesebb vagyontárgyát adja 

át a bérlőnek. A bérbeadó tulajdonhoz való joga, mint méltányolható 

érdek indokolja az óvadék létét. Az óvadék összegét a bérleti szerződés 

megkötésével egyidejűleg át kell adni a bérbeadó részére, tehát 

ténylegesen kikerül a bérlő rendelkezése alól és a bérbeadó birtokában 

lesz mindaddig, amíg a bérleti jogviszony meg nem szűnik. Ez azonban 

nem jelenti azt, hogy a tulajdonos bármire felhasználhatja ezt a pénzt, 

szabadon rendelkezhet vele. A bérbeadó lényegében csak őrzője ennek az 

összegnek. Ha nem merül fel megtérítetlen követelés, akkor a bérleti 

jogviszony megszűnése esetén a kaució visszajár a bérlőnek.  

Az óvadék átadásáról, ha arra nem a bérleti szerződés megkötésével 

egyidejűleg kerül sor, írjunk átvételi elismervényt és később kerüljön a 

bérleti szerződésben is rögzítésre, hogy óvadék került átadásra. Ha a 

bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg kerül átadásra az óvadék, 

akkor elegendő ennek tényét a bérleti szerződésben rögzíteni. A 

bérbeadónak, ha a kaució összegét felhasználta, igazolnia kell a bérlő 

felé, hogy pontosan mekkora összeget és mire használt fel. Ha a bérleti 

jogviszony fennállása alatt kerül felhasználásra a kaució, akkor a 

bérlőnek a felhasznált részt pótolnia kell.  

A bérleménybe való bejelentkezés 

Sok tévhit kering ezzel a témával kapcsolatban. A lakcímbejelentésre 

vonatkozó szabályokat a polgárok személyi adatainak és lakcímének 

nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: 

Lakcímtörvény) tartalmazza. A lakcímbejelentés törvényi kötelezettség, 

nem választás kérdése. A bérlőnek a költözéstől számított három 

munkanapon belül be kell jelentenie új lakcímét a hatóságnak. Aki 

kiadja lakását, jogszerűen nem tagadhatja meg, hogy a bérlő a 

lakcímnyilvántartásba bejelentse a bérlemény címét. A lakcímet 

bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni. Ha a lakásbérleti 

szerződést két tanú is aláírta, tehát teljes bizonyító erejű 

magánokiratnak minősül, akkor nincs szükség arra, hogy a tulajdonos 

külön még a lakcímbejelentő lapot is aláírja.  

Fontos, hogy a lakcímbejelentés nem keletkeztet semmilyen jogot a 

lakásra. Attól tehát, hogy valakinek van érvényes lakcímkártyája egy 

címre, nem lesz jogosult használni a lakcím szerinti lakást. Ez fordítva 

is igaz. Attól, hogy valaki nincs bejelentkezve vagy éppen kijelentik a 
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lakcímnyilvántartásból, még lehet joga a lakást használni. Különbség 

van tehát a lakcím és a jogcím között! A jogcímet, tehát a lakás 

használatához való jogot tulajdoni lappal, szerződéssel vagy akár 

bírósági, hatósági határozattal lehet igazolni. 

Ahogy a lakcímnyilvántartás nem keletkeztet jogot a lakásra, úgy 

adófizetési kötelezettséggel sem jár. A lakcímnyilvántartásból nem lehet 

megállapítani, hogy milyen jogcímen lakik valaki a lakásban. A 

lakcímmel rendelkező lakó lehet bérleti díjat fizető bérlő, a tulajdonos 

engedélyével a bérlő által befogadott hozzátartozó vagy akár ingyenesen 

ott lakó szívességi lakáshasználó is. A lényeg tehát, hogy a 

lakcímnyilvántartásból nem vonható le semmilyen kötelezettség a 

tulajdonos jövedelmi helyzetére, bevételeire, így az adófizetési 

kötelezettségére sem. 

II. A felek jogai és kötelezettségei a bérleti szerződés alapján 

Ezzel a fejezettel kapcsolatban fontos tudni, hogy a bérleti jogviszony 

tartalmát, bár vannak irányadó jogszabály (Ptk., Lakástörvény), mindig 

a felek szabad megállapodása határozza meg. A felek, a bérlő és a 

bérbeadó főszabály szerint eltérhetnek a Ptk. és a Lakástörvény 

szabályaitól, azokhoz nincsenek kötve (kivéve, ha maga a Ptk. vagy a 

Lakástörvény nem engedi az eltérést) és a bérleti szerződést igényeikre 

szabhatják. Jelen fejezetben a Ptk-ban és a Lakástörvényben foglalt 

általános szabályokat ismertetjük. Ezeket azonban csak abban az 

esetben lehet alkalmazni, ha a bérleti szerződés az adott kérdésre nem 

tartalmaz szabályt, illetve nem rendelkezik eltérően. 

Bérelt dolog átadása, átvétele 

A bérleti szerződés alapján a bérbeadó a dolog időleges használatának az 

átengedésére, a bérlő a dolog átvételére és a bérleti díj fizetésére köteles. 

A bérbeadó főkötelezettsége: a dolog használatba adása, avagy a dolog 

használatának tűrése. A bérlőt a bérbeadóval szemben is megilleti a 

birtokvédelem.  

A bérleményt a komfortfokozatnak megfelelő lakásberendezésekkel és 

rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban kell átadni. 

Rendeltetésszerű használatra alkalmas a dolog, ha az épület központi 

berendezéseinek lakásban lévő részei és a lakberendezés üzemképesek. 

A bérlő fő kötelezettsége: a dolog átvétele és a bérleti díj fizetése. 

A bérbeadó szavatolja, hogy a dolog a bérlet egész tartama alatt 

szerződésszerű használatra alkalmas és harmadik személy joga a bérlőt 

a használatban nem korlátozza, akadályozza. Specifikum: nem csak az 

átadáskor meglévő hibákért szavatol, hanem az azt követően 

bekövetkező hibákért is. Ha a lakás olyan állapotban van, hogy annak 

használata az egészséget veszélyezteti, a bérlő a szerződést 

felmondhatja, akkor is, ha erről szerződéskötéskor tudott.  

A bérlemény használata 

A bérlő a dolgot rendeltetésének és a szerződésnek megfelelően 

használhatja. A bérbeadó jogosult a használatot ellenőrizni a bérlő 

szükségtelen háborítása nélkül. Ha a bérlő a bérbeadó felhívása ellenére 

folytatja az egyébként nem megfelelő használatot, a bérbeadó 

felmondhatja a szerződést. A bérlő a dolgot a bérbeadó hozzájárulásával 

átalakíthatja, jogszerűtlen átalakítás esetén a bérbeadó felhívására 

köteles az eredeti állapotot helyreállítani. 

A bérlő a bérbeadó hozzájárulásával jogosult a lakást vagy annak egy 

részét albérletbe vagy harmadik személy használatába adni. 

A bérlő a lakásba más személyt a bérbeadó hozzájárulásával fogadhat be. 

Kivételt képez ez alól a kiskorú gyermek és az unoka; önkormányzati 

lakás esetén ezen túl a házastárs és a szülő befogadásához sem szükséges 

a bérbeadó hozzájárulása.  

Költségviselés 

A dolog fenntartásával járó kisebb költségeket a bérlő, a többi költséget és 

a dologgal kapcsolatos terheket a bérbeadó viseli. A bérlő köteles a 

bérbeadót értesíteni, ha a dolgot károsodás veszélye fenyegeti vagy a 

bérbeadót terhelő munkálatok elvégzésének szükségessége merül fel. A 

bérbeadó pedig jogosult arra, hogy az őt terhelő munkákat elvégezze és a 

dolgot fenyegető károk elhárításához szükséges intézkedéseket 

megtegye. 
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A bérbeadó köteles gondoskodni 

- az épület karbantartásáról, 

- az épület központi berendezéseinek állandó üzemképes 

állapotáról, 

- a közös használatra szolgáló helyiségek állagában, 

berendezéseiben keletkezett hibák megszüntetéséről. 

Vannak azonnali beavatkozást igénylő és vannak azonnali beavatkozást 

nem igénylő hibák. Azonnali beavatkozást igénylő hiba az életveszélyt 

okozó, épület állagát veszélyeztető, lakás, valamint szomszédos lakás 

rendeltetésszerű használatát lényegesen akadályozó hibák. Ezeket 

késedelem nélkül kell a bérbeadónak elvégezni és a bérlő az elvégzést 

tűrni köteles. Nem azonnali beavatkozást igénylő hiba minden egyéb más 

hiba, hiányosság. Ezek javítására a karbantartással, felújítással 

egyidejűleg kerülhet sor, a bérlő nem köteles tűrni ezek elvégzését. A 

bérbeadónak tájékoztatási kötelezettsége van a tervezett munkáról és 

annak várható időtartamáról. A bérlő az értesítés kézhezvételét követő 

hónap végéig felmondhatja a szerződést. 

A bérlő a bérbeadót terhelő munkálatokat a bérbeadó helyett és 

költségére elvégezheti, ha azokat a bérbeadó nem végzi el. A munkálatok 

elvégzésével vagy elvégeztetésével felmerült költségek megtérítését 

követelheti a bérbeadótól.   

A bérleti díj 

A bérleti díj összege alapvetően a felek megállapodása szerint alakul. A 

bérlő a bérleti díjat havonta előre köteles megfizetni. Ha a bérleti 

szerződés egy hónapnál rövidebb időre jött létre, a bérleti díj a szerződés 

megkötésekor esedékes. A lakbért a szerződésben meghatározott módon 

és időben kell megfizetni, ennek hiányában a hónap 15. napjáig. Arra az 

időre, amely alatt a bérlő a dolgot saját érdekkörén kívül felmerült okból 

(pl. azonnali beavatkozást igénylő munkák elvégzése) nem tudta 

használni, bérleti díj nem jár. 

A bérleti díj vagy a bérlőt terhelő költségek és terhek megfizetésének 

elmulasztása esetén a bérbeadó jogosult a szerződést felmondani, ha a 

bérlő megfelelő határidő (8 napos póthatáridő) tűzésével és a 

következményekre való figyelmeztetéssel a fizetésre felszólította, és a 

bérlő e határidőig elteltéig sem fizetett. A bérbeadónak a felmondást a 

póthatáridő leteltét követő 8 napon belül kell közölnie a bérlővel. A 

felmondás az elmulasztott határnapot követő hónap utolsó napjára 

szólhat. 

 Törvényes zálogjog 

Az ingatlan bérbeadóját zálogjog illeti meg a bérleti díj és költségek 

erejéig a bérlőnek a bérlemény területén lévő vagyontárgyain. A 

bérbeadó mindaddig, amíg zálogjoga fennáll, megakadályozhatja a 

zálogjoggal terhelt vagyontárgyak elszállítását. 

Ha a bérlő kifogásolja a zálogjog fennállását, terjedelmét vagy azt, hogy 

a bérbeadó a követelésére teljes fedezetet nyújtó vagyontárgyakon felül 

más vagyontárgyak elszállítását is megakadályozta, a bérbeadó nyolc 

napon belül köteles zálogjogát bírósági úton érvényesíteni. Ha ezt 

elmulasztja, zálogjoga megszűnik.  

Ha a bérlő a zálogjoggal terhelt dolgot a bérbeadó engedélye nélkül 

elszállítja és más megfelelő biztosítékot nem nyújt, a bérbeadó 

követelheti a dolognak a bérlő költségén való visszaszállítását. 

Mi történik akkor, ha a bérleményt eladja a bérbeadó? 

A bérlő köteles megengedni, hogy a vevő a lakást megtekintse. Ez nem 

járhat a bérlő szükségtelen háborításával. Ha a bérbeadó a bérleti 

szerződés megkötését követően a bérbe adott dolog tulajdonjogát 

átruházza, a tulajdonos személyében bekövetkezett változással a bérleti 

szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek tekintetében az új 

tulajdonos lép a bérbeadó helyébe.  

A bérbeadó és az új tulajdonos a bérlővel szemben egyetemlegesen 

kötelesek helytállni a bérbeadót a bérleti szerződés alapján terhelő 

kötelezettségek teljesítéséért. A bérbe adott dolog új tulajdonosa a 

határozott időre kötött bérletet felmondhatja, ha őt a bérlő a bérleti 

jogviszony fennállása vagy lényeges feltételei tekintetében 

megtévesztette. 
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III. A bérleti szerződés megszűnése, jogérvényesítési lehetőségek 

Egy gondolatébresztő példa: Zoli, Anna és Viktor lakótársak. A 

bérbeadójuk felmondja a bérleti szerződésüket, mert a továbbiakban az 

egyik rokonának szeretné kiadni a lakást, a kiköltözésre 1 hetet ad a 

bérlőknek. Annát és Viktort ismerősük befogadja, de Zoli nem tud egy 

hét alatt másik lakást találni, így nem költözik ki. A bérbeadó ad egy 

további hét haladékot, de ekkor már rendszeresen bejár maga is a 

lakásba és azzal fenyegetőzik, hogy a lekapcsoltatja a 

közműszolgáltatásokat. Mit tehet Zoli ebben a helyzetben? 

Nagyon sokféle módon megszűnhet a bérleti szerződés. 

A határozatlan lakásbérlet megszűnik, ha 

- a felek közös megegyezéssel megszüntetik, 

- a lakás megsemmisül, 

- az arra jogosult felmond, 

- a bérlő meghal és nincs a lakásbérleti jog folytatására jogosult 

személy, 

- a bérlő a lakást elcseréli, 

- a bérlőt Magyarország területéről kiutasították, 

- a lakásbérleti jogviszonyt a bíróság megszünteti, 

- a lakásbérleti jogviszony hatósági határozat alapján szűnik meg, 

- törvény erejénél fogva. 

A határozott időre vagy bontó feltétel bekövetkeztéig kötött bérleti 

szerződés a határozott idő elteltével vagy a feltétel bekövetkeztével 

szűnik meg. 

A fenti példában a bérbeadó eljárása jogellenes, úgy ahogyan a bérleti 

szerződés megkötésére, úgy a megszüntetésre is szabályokat tartalmaz a 

Lakástörvény, Ptk., és a lakásbérleti szerződés is. A megszüntetés során 

ezekkel a szabályokkal egyezően kell eljárni. 

Általánosan elmondható, hogy a lakásbérleti szerződésekben a felek 

rövidebb hosszabb felmondási idővel meghatározzák, hogy hány nap a 

felmondási idő, ez azt jelenti, hogy a szerződés a felmondási idő utolsó 

napján szűnik meg. Ezalatt az időtartam alatt úgy kell tehát tekinteni, 

hogy a felek között a jogviszony még fennáll. Példa: 30 napos felmondási 

idő esetén a február 7. napján felmondott szerződés március 9. napján 

szűnik meg.  

Amennyiben a felek szerződése nem tartalmaz rendelkezéseket a 

felmondásra nézve, úgy a törvény rendelkezései szerint a határozatlan 

időre kötött szerződést bármelyik fél a hónap tizenötödik napjáig a 

következő hónap végére mondhatja fel. Példa: azaz február 7. napján a 

szerződést március 31. napjára lehet felmondani.  

A rendkívüli felmondás 

A fenti esetkörök azokra a szituációkra vonatkoznak, amikor valaki 

indokolás nélkül szeretné megszüntetni a jogviszonyt. Ettől eltér az, 

amikor valamelyik fél szerződést szeg és ez ad alapot a felmondásra. Ha 

a felek szerződése így szól, akkor ebben az esetben azonnali hatállyal is 

fel lehet mondani a szerződést, ha a szerződés külön nem mond semmit, 

akkor (a törvény alapján) két esetkör lesz: 

- súlyos esetekben azonnali felmondás, az indokról történő 

tudomásszerzéstől számított 8 napon belül (pl. ingatlan súlyos 

rongálása), 

- kisebb szerződésszegés esetén előzetes felszólítást követően, 

legalább tizenöt napos felmondási idővel, a felmondást követő 

hónap utolsó napjára (ilyen lehet például a kisebb fizetési 

késedelem). 

Mi történik a felmondási idő eltelte után? 

Amennyiben a szerződés megszüntetése jogszerű, akkor a bérleti 

jogviszony a felmondási idő elteltét követően megszűnik. Ekkor a bérlő 

köteles visszaadni a lakást. Ilyen esetekben probléma akkor van, ha a 

bérlő nem tesz eleget ezen kötelezettségének. Számos tévhit van azzal 

kapcsolatban, hogy gyermekes családot például nem lehet kilakoltatni, 

ez tévedés, a jog szempontjából a szerződés megszűnésével nincs annak 

jelentősége, hogy milyen okból marad valaki a lakásban, vagy milyenek 

a személyi körülményei. 
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Ha a bérleti jogviszony megszűnését követően a volt bérlő a lakásban 

marad, annak két jelentős jogkövetkezménye van: 

- a bérlő a bérleti díj helyett használati díjat köteles fizetni – ez 

magasabb is lehet idővel, mint a korábbi bérleti díj, 

- a bérbeadó jogosult hivatalos eljárást indítani a bérlővel szemben 

az ingatlan visszaszerzése érdekében. 

Fontos, hogy a bérbeadónak a hivatalos eljárásokon kívül nincs 

más jogszabályi lehetősége arra, hogy a lakást “visszavegye”.  

Hivatalos eljárások 

Első körben egy olyan eljárás van, amelyben bíróság, közjegyző dönt 

arról, hogy a bérlőnek el kell hagynia a lakást. 

- legtöbb esetben ez egy rendes bírósági eljárás (per) 

- közjegyzői okirat esetén a közjegyző azonnal elrendelheti a 

végrehajtást (emiatt kér sok tulajdonos kiköltözési nyilatkozatot), 

- speciális esetekben gyorsított eljárásban is kérhető a bíróságtól 

végrehajtás. 

A bíróság (közjegyző) arról dönt, hogy meghatározott határidővel (ez 

általában 15 nap) a bérlő köteles a lakást elhagyni. Amennyiben ennek 

nem tesz eleget a volt bérlő, úgy „végrehajtóhoz kerül az ügy”. 

Általános tapasztalat, hogy a végrehajtó előzetesen többször is felhívja 

még a bent lakókat arra, hogy az ingatlant hagyják el, ha ennek ellenére 

nem adják vissza a lakást a bérbeadónak, akkor karhatalommal (rendőri 

segítség igénybevételével) kísérve intézkedik a végrehajtó a kilakoltatás 

iránt.  

A kilakoltatási moratórium ideje alatt a kilakoltatás főszabály szerint 

nem foganatosítható. Ez november 15-től április 30-ig tart minden évben. 

Ha a lakónak egyébként van más beköltözhető ingatlana, akkor a 

kilakoltatási moratórium őt nem érinti. A végrehajtási eljárásban a 

bérlőnek még lehetősége van méltányossági alapon a végrehajtás 

felfüggesztését, illetve halasztását kérni. 

A korábban említettek szerint a bérlő mindaddig, amíg az ingatlanban 

bent lakik köteles fizetni a használati díjat, önkéntes teljesítés 

hiányában ez az igény szintén a peres eljárásban érvényesíthető. 

Egyéb konfliktusok 

A fentiek mellett más konfliktusok is felmerülhetnek. Jelentős sérelem 

lehet, ha a bérbeadó a bérlő „nyakára jár”. A bérbeadó a lakás 

használatát ellenőrizheti, de ez nem jelenthet jelentős érdeksérelmet. 

Ilyen esetekben a jegyzőhöz lehet fordulni birtokvédelmi kérelemmel.  

A kaució visszaadásával kapcsolatban fontos, hogy a bérbeadó a jogos 

követeléseit ebből az összegből kiegyenlítheti. Amennyiben viszont a 

bérlő nem tett kárt az ingatlanban, a bérleti díjat, és költségeket is 

megfizette, akkor az kaució összege a részére visszajár. A visszaadás 

elmaradása esetén a bérlő részéről célszerű lehet a bérbeadót írásban 

felszólítani, teljesítés további elmaradása esetén pedig akár fizetési 

meghagyásos eljárást megindítani. Ez az eljárás perré alakul 

amennyiben a bérbeadó ellentmond, azonban, ha a bérbeadó megfelelő 

alap nélkül tartja meg ezt az összeget, akkor a bérlőnek jó esélye van 

arra, hogy ezt a pert ő nyeri meg. 
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Bevezetés 

Alaptörvény XIX. cikk 

“(1) Magyarország arra törekszik, hogy minden állampolgárának 

szociális biztonságot nyújtson. Anyaság, betegség, rokkantság, 

fogyatékosság, özvegység, árvaság és önhibáján kívül bekövetkezett 

munkanélküliség esetén minden magyar állampolgár törvényben 

meghatározott támogatásra jogosult. 

(2) Magyarország a szociális biztonságot az (1) bekezdés szerinti és más 

rászorulók esetében a szociális intézmények és intézkedések 

rendszerével valósítja meg. 

(3) Törvény a szociális intézkedések jellegét és mértékét a szociális 

intézkedést igénybe vevő személynek a közösség számára hasznos 

tevékenységéhez igazodóan is megállapíthatja.” 

A jogosultsági feltételek alapján vannak társadalombiztosítási 

jogviszonyhoz kötött ellátások. Ezek feltétele, hogy a jogosult 

rendelkezzen meghatározott időre visszamenőlegesen elégséges számú 

nap biztosítotti jogviszonnyal, különben nem vehetők igénybe (ilyen 

például a csecsemőgondozási díj vagy a táppénz).  

Az ellátások egy másik kategóriájába tartoznak az alanyi jogon járó 

ellátások, amelyeket lényegében bárki igénybe vehet, nem szükséges 

hozzá biztosítási jogviszony, és nem nézik az igénylő vagyoni-jövedelmi 

viszonyait sem (ilyen például a családi pótlék).  

A harmadik körbe azok az ellátások tartoznak, amelyek rászorultsági 

alapon járnak, ezek vagyoni és jövedelmi feltételhez kötöttek (ilyen 

például a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény). 
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I. Gyermekek, gyermeket nevelők ellátásai 

Társadalombiztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások 

(1)  Csecsemőgondozási díj - CSED (Ebtv. 40-42. §) 

Melyek a CSED igénybevételének feltételei? 

- az anya veheti igénybe, 

- megelőző két éven belül 365 nap biztosítási jogviszony, 

- a gyermek a biztosítás tartama alatt vagy a biztosítás 

megszűnését követő negyvenkét napon belül születik, vagy 

- a biztosítás megszűnését követően negyvenkét napon túl baleseti 

táppénz folyósításának az ideje alatt vagy a folyósítás 

megszűnését követő huszonnyolc napon belül születik 

Mit lehet beszámítani a 365 napi biztosítási időbe? 

- a biztosítás megszűnését követő baleseti táppénz, 

csecsemőgondozási díj, örökbefogadói díj, gyermekgondozási díj 

folyósításának az idejét, 

- köznevelési intézmény, a szakképző intézmény vagy a 

felsőoktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb 

ideje folytatott tanulmányok idejéből 180 napot, 

- a rehabilitációs ellátás folyósításának idejét 

Lehet-e a CSED mellett keresőtevékenységet folytatni? 

Nem jár csecsemőgondozási díj a biztosítottnak, ha bármilyen 

jogviszonyban - ide nem értve a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyt - 

keresőtevékenységet folytat. 

Mennyi időre jár a CSED? 

A szülési szabadságnak megfelelő időtartamra jár, legfeljebb a gyermek 

születését követő 168. napig. 

 

Mennyi a CSED összege? 

A CSED összege a naptári napi alap 100%-a. 

A naptári napi alap a jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőző 

naptári év első napjától a jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőző 

harmadik hónap utolsó napjáig terjedő időszakban az időszak utolsó 

napjához időben legközelebb eső 180 naptári napra jutó jövedelem. (pl. 

jogosultság kezdő időpontja: 2022. december 6., akkor 2021. január 1-től 

2022. szeptember 31-ig terjedő időszakban kell 180 napot figyelembe 

venni.) 

Ha a naptári napi alap nem állapítható meg, akkor a naptári napi alap a 

jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszeresének harmincad 

része. 

(2) Gyermekgondozási díj - GYED (Ebtv. 42/A-42/G. §) 

Melyek a GYED igénybevételének feltételei? 

- A biztosított szülő veheti igénybe (tehát anya és apa egyaránt), ha 

a gyermek születését megelőző két éven belül 365 napon át 

biztosított volt, vagy 

- az is jogosult, akinek a biztosítási jogviszonya a 

csecsemőgondozási díjra való jogosultság időtartama alatt szűnt 

meg, feltéve, hogy a csecsemőgondozási díjra való jogosultsága a 

biztosítási jogviszonyának fennállása alatt keletkezett és a 

gyermek születését megelőző két éven belül 365 napon át 

biztosított volt, 

- és a gyermeket saját háztartásában neveli. 

Mennyi ideig jár a GYED? 

A GYED-et legfeljebb a gyermek 2 éves koráig, ikergyermekek esetén 

további egy évig folyósítják.  

Mikor nem jár a GYED? 

- ha egyéb rendszeres pénzellátást folyósítanak 
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kivéve: táppénz, a baleseti táppénz, a csecsemőgondozási díj, az 

örökbefogadói díj, a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozási 

támogatás, a jogosult nem ugyanazon gyermekére tekintettel 

megállapított gyermekek otthongondozási díja, a Tbj. szerinti 

álláskeresési támogatás, a rokkantsági ellátás és a rehabilitációs ellátás, 

- a gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezték, nevelésbe vették, 

továbbá, ha harminc napot meghaladóan bentlakásos szociális 

intézményben helyezték el, 

- a gyermeket bölcsődében, mini bölcsődében, munkahelyi 

bölcsődében, családi bölcsődében vagy napközbeni 

gyermekfelügyeletben helyezték el  

kivéve: ha a jogosult keresőtevékenységet folytat, nappali rendszerű 

oktatás keretében iskolában, szakképző intézményben tanul, vagy 

felsőoktatási intézményben nappali képzésben vesz részt, vagy az 

intézmény, ahol a gyermeket elhelyezték, rehabilitációs, habilitációs 

foglalkoztatást nyújt, 

- a jogosult letartóztatásban van, vagy szabadságvesztést, elzárást 

tölt, 

- a gyermek a gyermekgondozási díjra való jogosultság ideje alatt 

meghal, az elhalálozás időpontját követő hónap első napjától, 

vagy ha addig a halál időpontjától számítva 15 napnál kevesebb 

van hátra, akkor az elhalálozást követő 16. naptól, 

- ikergyermekek esetében valamelyik gyermek a 

gyermekgondozási díjra való jogosultság ideje alatt meghal, 

azonos várandósságból született egynél több testvér hiányában. 

Mennyi a GYED összege? 

A naptári napi alap 70%-a, de legfeljebb havonta a mindenkori 

minimálbér kétszeresének 70%-a. 

A fentieken túl, ki veheti még igénybe a GYED-et? 

Jogosult az a szülő nő is, aki a fentiek alapján nem lenne jogosult, de 

- a gyermeke születését megelőző két éven belül államilag elismert 

felsőoktatási intézményben a külföldi állampolgárok számára 

hirdetett, idegen nyelven folyó képzés kivételével teljes idejű 

képzésben legalább két félév aktív hallgatói jogviszonnyal 

rendelkezik azzal, hogy egy félévre csak egy aktív hallgatói 

jogviszony vehető figyelembe, 

- a gyermeke hallgatói jogviszony fennállása alatt vagy a hallgatói 

jogviszony szünetelését, illetve megszűnését követő 1 éven belül 

születik, 

- a gyermeket saját háztartásában neveli, 

- magyar állampolgár vagy másik EGT tagállam állampolgára, és 

- a gyermek születésének napján rendelkezik magyarországi 

bejelentett lakóhellyel; vagy 

 

- akinek gyermeke az előzőek alapján megállapított 

gyermekgondozási díj igénybevétele alatt, vagy annak 

megszűnését követő egy éven belül születik. 

(3) Árvaellátás (Tny. 54-56. §) 

Ki jogosult árvaellátásra? 

Árvaellátásra az a gyermek jogosult, akinek szülője öregségi 

nyugdíjasként halt meg, vagy haláláig az életkorához igazodóan* a 

nyugdíjjogosultsághoz szükséges szolgálati időt megszerezte. 

*Ez azt jelenti, hogy főszabályként a teljes nyugdíjhoz szükséges 

szolgálati jogviszony minimum 20 év, de a nyugdíjkorhatárt megelőzően 

elhunyt szülő esetében a szükséges biztosítási jogviszony ennél rövidebb: 

- a 22 éves életkor betöltését megelőzően hunyt el, és az iskolai 

tanulmányai megszűnését követő 180 napon belül, vagy összesen 

legalább 2 év, 

- a 22 éves életkor betöltését követően, de a 25 éves életkor 

betöltését megelőzően hunyt el, és legalább 4 év, 

- a 25 éves életkor betöltését követően, de a 30 éves életkor 

betöltését megelőzően hunyt el, és legalább 6 év, 

- a 30 éves életkor betöltését követően, de a 35 éves életkor 

betöltését megelőzően hunyt el, és legalább 8 év, 
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- a 35 éves életkor betöltését követően, de a 45 éves életkor 

betöltését megelőzően hunyt el, és legalább 10 év, 

- a 45 éves életkor betöltését követően hunyt el, és legalább 15 év. 

Az örökbefogadott gyermeknek vér szerinti szülője jogán árvaellátás nem 

jár, kivéve, ha a gyermeket a vér szerinti szülő házastársa fogadta 

örökbe. 

Árvaellátás jár a testvérnek és az unokának (ideértve a dédunokát és 

ükunokát is) is, ha őt az elhunyt saját háztartásában eltartotta, és a 

gyermeknek tartásra köteles és képes hozzátartozója nincs. 

Meddig jár az árvaellátás? 

Az árvaellátás - a jogosultsági feltételek megléte esetén - legkorábban az 

említett személy halála napjától kezdődően a gyermek 16. életévének 

betöltése napjáig jár, illetve, ha nappali rendszerű oktatásban, vagy 

felsőoktatási intézményben nappali képzésben vesz részt, a tanulmányok 

tartamára, de legfeljebb a huszonötödik életév betöltéséig. Ha a 

jogosultság megszűnése előtt a gyermek megváltozott 

munkaképességűvé válik, ennek tartamára az árvaellátás életkorra 

tekintet nélkül megilleti. Nem érinti az árvaellátásra jogosultságot, ha a 

gyermek vagy életben maradt szülője házasságot köt, vagy örökbe 

fogadják. 

Iskolai tanulmányok címén az árvaellátás a tanulmányok befejezése 

hónapjának végéig, a nyári tanulmányi szünet tartamára is jár. Az 

árvaellátásra való jogosultságot nem érinti, ha a tanulói jogviszony, a 

hallgatói jogviszony, illetve a felnőttképzési jogviszony a tanuló, a 

hallgató, illetve a képzésben részt vevő személy betegsége vagy szülése 

miatt szünetel. 

Mennyi az árvaellátás összege? 

Az ellátás összege gyermekenként: 

- annak a nyugdíjnak a harminc százaléka, ami az elhunytat 

öregségi nyugdíjként halála időpontjában megillette, vagy 

megillette volna; 

- a nyugdíj hatvan százaléka jár árvaellátásként annak a 

gyermeknek, akinek mindkét szülője elhunyt vagy akinek életben 

lévő szülője megváltozott munkaképességű. 

Ha a gyermek mindkét szülője után jogosult az árvaellátásra, azt az 

árvaellátást kell folyósítani, amelynek összege számára előnyösebb. 

(4) Gyermekápolási táppénz (Ebtv. 46. § (1) b)-e), (1a) bek.) 

Ki jogosult gyermekápolási táppénzre? 

Gyermekápolási táppénzre ugyanazok a biztosítottak jogosultak, akik 

saját keresőképtelenségük esetén táppénzben részesülhetnek. 

12 évesnél fiatalabb beteg gyermekének ápolása miatti 

keresőképtelenség esetén jár gyermekápolási táppénz, 12-18 év közötti 

beteg gyermek ápolása esetén pedig csak méltányosságból állapítható 

meg. 

A gyermekápolási táppénzre jogosultságnak három alapfeltétele van:   

- a fennálló biztosítási jogviszony,  

- a szülő társadalombiztosítási járulék fizetésére kötelezett,  

- a gyermekorvos által megállapított és igazolt betegsége. 

 Hány nap gyermekápolási táppénz vehető igénybe? 

- 1 év alatt szoptatás, otthoni ápolás, fekvőbeteg-szakellátást 

nyújtó intézményben történő tartózkodás címén a gyermek 

egyéves koráig időbeli korlátozás nélkül, 

- 1-3 év között otthoni ápolás, kórházi tartózkodás címén évente és 

gyermekenként 84 naptári nap, 

- 3-6 év között ugyanezekre 42 naptári nap, egyedülálló szülőnek 

84 naptári nap, 

- 6-12 év között ugyanezekre 14, egyedülálló szülő 28 naptári nap 

gyermekenként. 
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Több gyermek egyidejű betegsége esetén választás szerint bármelyik 

gyermeke után igényelheti a gyermekápolási táppénzt, azzal, hogy 

ugyanazon időtartamra csak 1 gyermek után folyósítható az ellátás.  

Visszamenőleg igényelhető-e a gyermekápolási táppénz? 

Az igénybejelentés napjától visszamenőleg legfeljebb 6 hónapra lehet 

érvényesíteni a gyermekápolási táppénz iránti igényt.  

(5) Méltányossági gyermekápolási táppénz (Ebtv. 50. § (2)-(3) 

bek.) 

Mikor lehet kérni méltányossági gyermekápolási táppénzt? 

Az 1 és 12 év közötti gyermekek esetében, ha a biztosított szülő a 

gyermek életkorához kötött, jogszabályban meghatározott 

gyermekápolási táppénzre való jogosultságát kimerítette. A 12 év alatti 

gyermek ápolására vonatkozó gyermekápolási táppénzt méltányosságból 

legkorábban a jogszabályban meghatározott jogosultsági idő lejártát 

követő naptól lehet megállapítani. 

Ha a biztosított szülő a 12 és 18 év közötti beteg gyermekét otthon ápolja, 

vagy ha a gyermeket kórházban kezelik, a kórházi kezelése 

időtartamára, amennyiben a szülő a gyermeke mellett tartózkodik a 

kórházban. A biztosítási jogviszony fennállása alatt, a biztosított 

számára megállapított táppénz folyósításának időtartama a 

méltányosságból engedélyezhető táppénz folyósítás időtartamával együtt 

sem haladhatja meg az egy évet. 

Alanyi jogon járó juttatások 

Családi pótlék és anyasági támogatás közös szabályai 

Hogyan történik az ellátás megállapítása? 

Az anyasági támogatás és a családi pótlék megállapítása intézményben 

született, Magyarországon élő, magyar állampolgár újszülött esetén - 

feltéve, hogy a szülő ezt vissza nem utasítja - az Elektronikus 

Egészségügyi Szolgáltatási Tér útján elektronikusan megkapott adatok 

alapján hivatalból induló eljárás keretében történik. Egyéb esetekben a 

családtámogatási ellátásokat írásban benyújtott kérelem alapján lehet 

megállapítani. 

A családtámogatási ellátás a kérelem benyújtásának időpontjától jár, 

feltéve, hogy a benyújtás időpontjában a jogosultság fennáll. A 

családtámogatási ellátást visszamenőleg, legfeljebb a kérelem 

benyújtásának napját megelőző második hónap első napjától kell 

megállapítani, ha a jogosultság már ettől az időponttól kezdve fennállt. 

Az ellátásra jogosult az igényelbíráló szervnek 15 napon belül köteles 

bejelenteni minden olyan tényt, adatot, amely az ellátásra jogosultságát 

vagy annak összegét érinti. 

Aki úgy veszi igénybe az ellátást, hogy arra nem jogosult, vagy kevesebb 

összegre jogosult, mint amelyet számára folyósítottak, az köteles azt 

visszafizetni, ha erre a felvételtől számított harminc napon belül 

határozattal kötelezték. 

Mikor szünetel az ellátás? 

- a jogosult távolléte alatt, ha a jogosult három hónapot meghaladó 

időtartamra olyan államba távozik, amely nem az Európai Unió 

tagállama, 

- az egyéb ellátás folyósításának időtartama alatt, ha a tartós 

külszolgálatot vagy tartós külföldi szolgálatot teljesítő személy 

vagy vele együtt élő házastársa, élettársa részére az e törvény 

alapján ellátásra jogosító gyermek után jogszabály alapján a 

tartós külszolgálatra vagy tartós külföldi szolgálatra tekintettel 

bármilyen jogcímen ellátást, díjat vagy támogatást folyósítanak 

(1) Családi pótlék (nevelési ellátás, iskoláztatási támogatás) (Cst. 

6-16. §) 

Ki jogosult a családi pótlékra? 

Ugyanazon gyermek után járó családi pótlék csak egy jogosultat illet 

meg, kivéve ha a szülők időszakonként felváltva gondozzák gyermeküket 

és a szülői felügyeleti jog mindkét szülő esetében fenn áll, a családi 



 

16 
 

pótlékra – közös kérelmükre, 50-50 %-os arányban – mindkét szülő 

jogosult. 

Ha a gyermek együtt élő szülők háztartásában él, a családi pótlékot 

bármelyik szülő igényelheti, mégpedig nyilatkozatuk szerint 

gyermekenként, ha nem tudnak megállapodni a gyámhatóság dönt. 

Mennyi a családi pótlék összege? 

Havi összege a gyermekek számától, a szülő családi állapotától és a 

gyermek egészségi állapotától függ: egy gyermekes család esetén 12 200 

forint, a legmagasabb összeg pedig 25.900 Ft (tartósan beteg, illetve 

súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő egyedülálló esetén a tartósan 

beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után). 

A családi pótlék összegének megállapítása szempontjából 

egyedülállónak kell tekinteni azt a szülőt, gyámot is, aki saját maga, 

illetve akinek a házastársa, élettársa 

- köznevelési intézmény vagy szakképző intézmény tanulója, 

felsőoktatási intézmény első oklevelet szerző hallgatója és 

jövedelme nincs, 

- vakok személyi járadékában vagy fogyatékossági támogatásban 

részesül, 

- megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesül és 

egyéb jövedelme nincs, 

- nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati 

járandóságban, táncművészeti életjáradékban vagy átmeneti 

bányászjáradékban részesül, feltéve, ha nyugdíjának, ellátásának 

összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegét, és egyéb jövedelme nincs, 

- időskorúak járadékában, rokkantsági járadékban, hadigondozási 

járadékban részesül, és egyéb jövedelme nincs, illetve az aktív 

korúak ellátására való jogosultságát megállapították, 

- a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és jövedelme 

nincs. 

Amennyiben a tizennyolcadik életévét betöltött személynek rendszeres 

jövedelme van, úgy a rá tekintettel vagy a részére megállapított családi 

pótlék folyósítását a negyedik hónaptól mindaddig szüneteltetni kell, 

amíg rendszeres jövedelemmel rendelkezik. 

Tanköteles gyermek esetén 

- 5 óvodai nap, 10 tanóra igazolatlan mulasztás esetén → 

figyelmeztetés, 

- 20 óvodai nap, 50 tanóra igazolatlan mulasztás → ellátás 

szüneteltetése. 

Ki jogosult nevelési ellátásra? 

(1) A szülő a még nem tanköteles gyermekre tekintettel, a gyermek 

tankötelessé válása évének október 31-éig. 

(2) Saját jogán a 18. életévét betöltött tartós beteg, illetve súlyosan 

fogyatékos személy az iskoláztatási támogatásra való jogosultság 

megszűnése (azaz iskolái befejezése) után. 

(3) Az iskoláztatási támogatásra való jogosultság megszűnésétől a 

gyermek 18. életévének betöltéséig a 16. életévét betöltött: 1) középsúlyos 

és súlyos nevelési igényű, illetve siketvak gyermek, 2) aki 

tankötelezettségét fejlesztő iskolai oktatás keretében teljesítette, 3) azon 

gyermek, aki tankötelezettségét követően súlyos betegsége vagy 

fogyatékossága következtében önálló életvitelre képtelen és 

önkiszolgálási képessége hiányzik. 

Ki jogosult iskoláztatási támogatásra? 

(1) Iskoláztatási támogatás a tanköteles korú gyermekre tekintettel a 

gyermek tankötelessé válása évének november 1-jétől a tankötelezettség 

teljes tartalmára (16. életév), valamint a tankötelezettség megszűnését 

követően köznevelési intézményben vagy szakképző intézményben 

tanulmányokat folytató gyermekre tekintettel annak a tanévnek az 

utolsó napjáig, amelyben a gyermek a huszadik- fogyatékossági 

támogatásra nem jogosult, de sajátos nevelési igényű tanuló esetén 

huszonharmadik- életévét betölti. 
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(2) Saját jogán jogosult az a köznevelési intézményben, szakképző 

intézményben tanulmányokat folytató 16. életévét betöltött 

tanulmányokat folytató személy, 

- akinek mindkét szülője meghalt, 

- akinek a vele egy háztartásban élő hajadon, nőtlen, elvált vagy 

házastársától különélő szülője hunyt el, 

- akinek gyámsága nagykorúvá válás miatt szűnt meg, 

- aki szülőjével nem él egy háztartásban vagy 

- ha az iskoláztatási támogatást a nagykorúságát megelőzően is a 

részére folyósították 

annak a tanévnek az utolsó napjáig, amelyben a huszadik- 

fogyatékossági támogatásra nem jogosult, de sajátos nevelési igényű 

tanuló esetében huszonharmadik- életévét betölti. 

(2) Anyasági támogatás (Cst. 29-33. §) 

Ki jogosult anyasági támogatásra? 

(1) A szülést követően az a nő, aki várandóssága alatt legalább négy 

alkalommal - koraszülés esetén legalább egyszer - várandósgondozáson 

vett részt. Az anyasági támogatás akkor is megilleti a szülő nőt, ha a 

gyermek halva született. 

(2) Az örökbefogadó szülő, ha az örökbefogadást véglegessé vált 

határozatban engedélyezték, és a gyermeket a végleges engedélyezés 

időpontját megelőzően legfeljebb egy éve nevelte folyamatosan saját 

háztartásában. 

(3) A gyám, ha a gyermek a születését követően hat hónapon belül - 

véglegessé vált határozat alapján - a gondozásába kerül. 

Amennyiben az anyasági támogatásra jogosult nő a támogatás felvételét 

megelőzően meghal, úgy az anyasági támogatást az anyával egy 

háztartásban élt apának kell kifizetni, ezen személy hiányában annak a 

személynek, aki a gyermek gondozását ellátja. Az anyasági támogatás 

megállapítása iránti kérelmet a szülést követő hat hónapon belül lehet 

benyújtani. 

Mennyi az anyasági támogatás összege? 

Az anyasági támogatás - gyermekenkénti - összege azonos a gyermek 

születésének időpontjában érvényes öregségi nyugdíj legkisebb 

összegének 225%-ával, ikergyermekek esetén 300%-ával. Az anyasági 

támogatás összege 2022-ben 64.125 forint, ikergyermekek esetén 85.500 

forint. 

Mikor nem jár anyasági támogatás? 

- a szülők a gyermek születését megelőzően nyilatkozatban 

hozzájárultak a gyermek örökbefogadásához, 

- a megszületett gyermek a gyámhatóság végleges határozata 

alapján családból kikerülést eredményező gyermekvédelmi 

gondoskodásban részesül. 

Az anyasági támogatás - a szülést követő hat hónapon belül benyújtott 

igény esetén - megilleti a jogosultat, ha 

- a gyermek örökbefogadásához való hozzájárulásról szóló 

nyilatkozatot visszavonták; 

- a családból kikerülést eredményező gyermekvédelmi 

gondoskodást megszüntetik, és a továbbiakban az anya 

gondoskodik a gyermek neveléséről. 

Gyermekgondozási támogatások (GYES, GYET) közös szabályai 

(Cst. 19, 25-28. §) 

Ki veheti igénybe a gyermekgondozási támogatásokat? 

A gyermekgondozási támogatást a gyermekkel közös háztartásban élő 

szülők bármelyike igénybe veheti. Megállapodás hiányában a 

támogatást igénylő szülő személyéről - kérelemre - a gyámhatóság dönt. 

Ha a szülők egyidejűleg több gyermek után lennének jogosultak a 

gyermekgondozási támogatás egyik vagy mindkét formájára, úgy a 

támogatást csak egy jogcímen, és csak az egyik szülő részére lehet 

megállapítani. 
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(3) Gyermekgondozást segítő ellátás (GYES) (Cst. 20-22. §) 

Ki jogosult GYES-re? 

Gyermekgondozást segítő ellátásra jogosult a szülő, valamint a gyám a 

saját háztartásában nevelt gyermek 3. életévének betöltéséig, 

ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig, tartósan 

beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek 10. életévének betöltéséig. 

Amennyiben ikergyermekek esetén a tankötelessé válás éve nem egyezik 

meg, úgy a legkésőbb tankötelessé váló gyermeket kell figyelembe venni. 

Ismert az ún. nagyszülői GYES: a nagyszülő csak abban az esetben 

jogosult a GYES-re, ha a jogosultsági feltételek mind a szülő, mind a 

nagyszülő tekintetében fennállnak. Az ellátásra a gyermek szülőjének 

vér szerinti, örökbe fogadó szülője, továbbá annak együtt élő házastársa 

(azaz a nagyszülő) is jogosult GYES-re, ha az alábbi feltételek együttesen 

teljesülnek: 

- a gyermek 1. életévét betöltötte, 

- a gyermek gondozása, nevelése a szülő háztartásában történik, 

- a gyermek szülei írásban nyilatkoznak arról, hogy a GYES-ről 

lemondanak és egyetértenek a GYES nagyszülő részére történő 

igénylésével és 

- a szülő háztartásában nincs másik olyan gyermek vagy 

ikergyermek, akire tekintettel GYES-t folyósítanak. 

A gyermekgondozást segítő ellátásban részesülő személy - ide nem értve 

a nagyszülőt - kereső tevékenységet a gyermek fél éves koráig nem 

folytathat. A nagyszülő kereső tevékenységet a gyermek hároméves kora 

után, heti harminc órát meg nem haladó időtartamban folytathat, vagy 

időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés kizárólag az otthonában 

történik. 

Fennállhat-e a GYES-re való jogosultság egyszerre több 

gyermekre? 

Gyermekgondozást segítő ellátásra való jogosultság egyidejűleg 

legfeljebb két gyermekre tekintettel állhat fenn azzal, hogy az egyazon 

várandósságból született ikergyermekeket egy gyermeknek kell 

tekinteni. 

Mennyi a GYES havi összege? 

A gyermekgondozást segítő ellátás havi összege gyermekenként - ide 

nem értve az egyazon várandósságból született ikergyermekeket - azonos 

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével. 2022-ben az 

öregségi nyugdíj minimum összege 28 500 forint. 

Mikor nem jár a GYES? 

Nem jár gyermekgondozást segítő ellátás annak a személynek, aki 

- rendszeres pénzellátás valamelyikében részesül, ide nem értve a 

törvény által megfogalmazott kivételeket, 

- olyan gyermek után igényli a támogatást, akit ideiglenes 

hatállyal elhelyeztek, nevelésbe vettek, továbbá 30 napot 

meghaladóan szociális intézményben helyeztek el, kivéve ha a 

szociális intézményi elhelyezésre a gyermek tartós betegségére 

vagy súlyos fogyatékosságára tekintettel, az intézményben 

egyidejűleg nyújtott iskolai oktatáshoz vagy fejlesztő nevelési-

oktatási tevékenységhez való hozzáférés biztosítása érdekében 

kerül sor, és a gyermek a szülő háztartásából csak átmeneti 

jelleggel kerül ki, 

- letartóztatásban van, illetve szabadságvesztést tölt. 

(4) Gyermeknevelési támogatás (GYET) (Cst. 23-24. §) 

Ki jogosult GYET-re? 

Gyermeknevelési támogatásra az a szülő vagy gyám jogosult, aki saját 

háztartásában három vagy több kiskorú gyermeket nevel.  

A gyermeknevelési támogatásban részesülő személy kereső 

tevékenységet heti harminc órát meg nem haladó időtartamban 

folytathat, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés kizárólag az 

otthonában történik. 
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Meddig jár a GYET? 

A gyermeknevelési támogatás a legfiatalabb gyermek 3. életévének 

betöltésétől a 8. életévének betöltéséig jár. 

Rászorultsági alapon nyújtott ellátások 

(1) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (RGYK) (Gyvt. 19-

20/B. §) 

Mire jó a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény? 

A jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek 

szociális helyzete alapján jogosult 

- ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésnek 

és szünidei gyermekétkeztetésnek, 

- meghatározott pénzbeli támogatásnak, 

- meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére. 

Mi az a kiegészítő pénzbeli ellátás? 

A gyermek családba fogadó gyámjául kirendelt hozzátartozó kiegészítő 

pénzbeli ellátásra jogosult, ha a gyermek tartására köteles, 

és  nyugellátásban, nyugdíjszerű rendszeres ellátásban részesül.  

A kiegészítő pénzbeli ellátás havi összege - gyermekenként - az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22 százaléka (2022-ben 6270 

forint). 

Melyek a jogosultság megállapításának feltételei? 

A jogosultság megállapításának feltétele, hogy a gyermeket gondozó 

családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg 

külön-külön vagy együttesen a törvényben meghatározott értéket: 

1) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a 

továbbiakban: az öregségi nyugdíj legkisebb összege) a 145%-át 

(ez 2022-ben 41 325 forint), ha 

- a gyermeket egyedülálló szülő vagy más törvényes képviselő 

gondozza, 

- a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy 

- a nagykorúvá vált gyermek megfelel a 20. § (2) bekezdésében 

foglalt feltételeknek; * 

2) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 135%-át  (2022-ben: 38 475 

forint) az 1) pont alá nem tartozó esetben. 

* Az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén nagykorúvá válása 

után is jogosult a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, 

ha nappali rendszerben tanulmányokat folytat 23 éves koráig, 

felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanul 25 éves koráig, ha a 

nagykorúvá válását megelőző második hónap első napja és a nagykorúvá 

válását megelőző nap közötti időszakban legalább egy napig rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult. 

Gondozó családként kiket kell figyelembe venni? 

Az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási 

hellyel rendelkező 

- szülőt, a szülő házastársát vagy élettársát, 

- 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermeket, 

- 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a nappali 

oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermeket, 

- 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, 

felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat 

folytató gyermeket, 

- korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg és a fogyatékos 

gyermeket, 

- a Ptk. családjogra irányadó szabályai alapján a szülő vagy 

házastársa által eltartott rokont. 

Mit kell vagyon alatt érteni? 

Vagyon alatt azt a hasznosítható ingatlant, járművet, továbbá vagyoni 

értékű jogot kell érteni, amelynek egy főre jutó értéke a gyermeket 

gondozó családban 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700031.TV#lbj170idf770
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- külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 

húszszorosát, vagy 

- együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 

hetvenszeresét 

meghaladja, azzal, hogy nem minősül vagyonnak az az ingatlan, 

amelyben a szülő vagy a tartásra köteles más törvényes képviselő 

életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általuk lakott 

ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra vagy tartós 

betegségre tekintettel fenntartott gépjármű. 

Mennyi időre állapítják meg a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményt? 

A feltételek fennállása esetén a gyámhatóság egy év időtartamra, de 

legfeljebb ha a gyermek 

- nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 

23. életévét még nem töltötte be a nagykorúvá vált gyermek 23. 

életévének betöltéséig, 

- felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. 

életévét még nem töltötte be a nagykorúvá vált gyermek 25. 

életévének betöltéséig 

megállapítja a gyermek, nagykorúvá vált gyermek rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát. 

Milyen pénzbeli támogatás jár az RGYK-ra tekintettel? 

A gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága 

- a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára 

tekintettel, 

- a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára 

tekintettel 

alapösszegű pénzbeli támogatást folyósít (2022-ben: 6000 forint), feltéve, 

hogy a gyermek, fiatal felnőtt az a) és b) pont szerinti időpontban a 

gyámhatóság határozata alapján nem minősül hátrányos vagy 

halmozottan hátrányos helyzetűnek. 

A gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek hátrányos 

vagy halmozottan hátrányos helyzete és rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre való jogosultsága a gyámhatóság határozata alapján 

- a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára 

tekintettel, 

- a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára 

tekintettel 

emelt összegű pénzbeli támogatást (2022-ben 6500 forint) folyósít. 

A gyámhatóság annak a családbafogadó gyámként kirendelt 

hozzátartozónak, akinek kiegészítő pénzbeli ellátásra való jogosultsága  

- a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus 

hónapjában - az augusztus hónapra járó kiegészítő pénzbeli 

ellátás összege mellett -, 

- a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjában 

- a november hónapra járó kiegészítő pénzbeli ellátás összege 

mellett - 

pótlékot folyósít. (Ennek összege 2022-ben 8400 forint.) 

Hogyan alakul az RGYK-ra tekintettel fennálló ingyenes és 

kedvezményes gyermekétkeztetés? (Gyvt. 21/B. §) 

Az intézményi gyermekétkeztetés ingyenes, vagy kedvezményes 

(50%) az alábbi táblázatban foglaltak szerint: 

 

  



 

21 
 

 
(mini) 

bölcsőde, 

óvoda 

1-8. 

évfolyam 

nappali 

tagozat 

1-8. 

évfolyamon 

felül nappali 

tagozat 

rendszeres 

gyermekvédelmi 

kedvezményben 

részesülő gyermek 

   

 gyermek fogyatékos 

vagy tartós beteg 

   

családban másik 

gyerek tartósan beteg 

v. fogyatékos 

   

három vagy több 

gyermek a családban 

   

egy főre jutó havi 

jövedelem a nettó 

minimálbér 130%-át 

nem haladja meg 

   

nevelésbe vett 

gyermek 

   

utógondozói 

ellátásban részesülő 

   

  

A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a 

szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést 

- a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermek részére ingyenesen biztosítja, és 

- további gyermekek, így különösen a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre jogosult gyermekek részére ingyenesen 

biztosíthatja.  

(2) Gyermektartásdíj megelőlegezése (Gyvt. 22-24. §)  

Mikor lehet kérni? 

- a bíróság a tartásdíjat jogerős határozatában már megállapította 

vagy van olyan külföldi bíróság, vagy más hatóság által hozott 

jogerős határozat, amelyet a Magyarországon élő gyermek javára 

nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján kell végrehajtani, 

és 

- a gyermektartásdíj összegének behajtása átmenetileg lehetetlen. 

- 2022. január 1-jétől megszűnt a jövedelmi feltétel, azaz a 

gyermeket nevelő szülő jövedelmétől függetlenül igényelhető a 

tartásdíj megelőlegezése. 

Mikor nem lehet kérni? 

Ha a kötelezett 

- lakóhelye olyan államban van, ahol a tartásdíj nemzetközi 

szerződés vagy viszonosság alapján nem érvényesíthető, vagy 

- külföldi tartózkodási helye ismeretlen, vagy 

- a jogosulttal közös háztartásban él, vagy 

- részösszegű megfizetés vagy részösszegű behajthatóság esetén, 

ha ennek mértéke a bíróság által megállapított gyermektartásdíj 

alapösszegének nyolcvan százalékát meghaladja, vagy 

- lejárt gyermektartásdíj esetén. 
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A gyermektartásdíj megelőlegezése a gyermek nagykorúvá válása után 

is megállapítható, illetve a már megállapított gyermektartásdíj tovább 

folyósítható addig az időpontig, ameddig a középfokú nappali oktatás 

munkarendje szerinti tanulmányokat folytat, de legfeljebb huszadik 

évének betöltéséig. 

Mekkora lehet a megelőlegezett összeg? 

A gyámhatóság a bíróság által a tartásdíj megfizetésére kötelező 

határozatában megállapított összeget, százalékos marasztalás esetében 

az alapösszeget előlegezi meg azzal, hogy a megelőlegezett 

gyermektartásdíj összege nem haladhatja meg gyermekenként a kötelező 

legkisebb munkabér 30 százalékát. 

Mennyi időre lehet kérni a gyermektartásdíj megelőlegezését? 

A folyósítás időtartama a kérelem benyújtásának napjától az alapul 

szolgáló ok előrelátható fennállásáig, legfeljebb azonban három évig tart. 

A feltételek fennállása esetén ugyanazon gyermekre tekintettel, egy 

alkalommal, legfeljebb további három évre a megelőlegezés tovább 

folyósítható, illetve ismételten elrendelhető. 

(3) Otthonteremtési támogatás (Gyvt. 25-28. §) 

Az otthonteremtési támogatás célja, hogy a nevelésbe vételből kikerült 

fiatal felnőtt lakáshoz jutását, tartós lakhatása megoldását elősegítse. 

Melyek a jogosultság feltételei? 

Otthonteremtési támogatásra jogosult az a fiatal felnőtt, akinek 

- legalább hároméves időtartamú folyamatos - gondozási helyén 

töltött - nevelésbe vétele a nagykorúvá válásával szűnt meg, és 

- készpénzének, biztosításra vagy más célból lekötött betétjének 

vagy ingatlan vagyonának értéke a nagykorúvá válásakor nem 

haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 

hatvanhétszeresét (1.909.500 Ft).  

Egyes esetekben akkor is jogosult a fiatal felnőtt a támogatásra, ha 

három évnél rövidebb időtartamú nevelésbe vételére került sor. 

Hol és mire használható fel a támogatás? 

A támogatás Magyarország területén használható fel 

- részben vagy egészben a fiatal felnőtt tulajdonába kerülő, vagy 

már a fiatal felnőtt tulajdonában lévő lakás, családi ház, tanya 

lakhatóvá tételére, 

- részben vagy egészben a fiatal felnőtt tulajdonába kerülő építési 

telek, életvitelszerű lakhatásra alkalmas lakás, családi ház, 

tanya vásárlására, építésére, tulajdon- vagy tulajdonrész 

szerzéssel járó felújítására vagy bővítésére, 

- bérleti jogviszony létesítéséhez szükséges összeg megfizetésére, 

lakás, családi ház, tanya bérleti díjának kifizetésére, 

- önkormányzati bérlakás felújítására, 

- otthonteremtést elősegítő hitelintézeti kölcsön egyösszegű 

törlesztésére, 

- indokolt esetben a tartósan beteg vagy fogyatékos fiatal felnőtt 

megfelelő ellátását biztosító, bentlakásos szociális intézménybe 

vagy támogatott lakhatáshoz fizetendő belépési hozzájárulásra. 

Mekkora összegű az otthonteremtési támogatás? 

Az otthonteremtési támogatás mértékét a folyamatos nevelésben 

eltöltött évek és a jogosult készpénz- és ingatlan vagyonának együttes 

értéke alapján úgy kell megállapítani, hogy a vagyonnal nem rendelkező 

jogosult esetén érje el, a vagyonnal rendelkező jogosult esetén pedig a 

vagyonnal együtt érje el 

- négy évnél rövidebb időtartamú nevelésbe vételnél az 

otthonteremtési támogatás megállapítása idején érvényes 

öregségi nyugdíj legkisebb összegének negyvenhétszeresét 

(1.339.500 Ft), 

- négy évet meghaladó időtartamú nevelésbe vételnél az 

otthonteremtési támogatás megállapítása idején érvényes 

öregségi nyugdíj legkisebb összegének ötvenhétszeresét 

(1.624.500 Ft), 
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- öt évet meghaladó időtartamú nevelésbe vételnél az 

otthonteremtési támogatás megállapítása idején érvényes 

öregségi nyugdíj legkisebb összegének hatvanhétszeresét 

(1.909.500 Ft). 

Meddig lehet benyújtani a támogatás iránti igényt? 

Az otthonteremtési támogatás iránti igényt a kérelmező a nagykorúvá 

válást követően, de legkésőbb a 30. évének betöltéséig nyújthatja be.  

(4) Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (EGYT) 

(Szoctv. 37-37/B. §) 

Ki jogosult EGYT-re? 

Az az aktív korúak (18. életévét betöltött, de a rá irányadó 

nyugdíjkorhatárt be nem töltött személy) ellátására jogosult személy, aki 

az ellátásra való jogosultság kezdő napján 14 éven aluli kiskorú 

gyermeket nevel - feltéve, hogy a családban élő gyermekek valamelyikére 

tekintettel más személy nem részesül gyermekgondozási támogatásban 

vagy gyermekgondozási díjban, csecsemőgondozási díjban és a gyermek 

ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben, illetve nyári 

napközbeni otthonban, óvodában vagy iskolai napközbeni nem tudják 

biztosítani - egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra 

jogosult. 

Mekkora az EGYT összege? 

Az ellátás havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult 

családja havi összjövedelmének különbözete, de főszabály szerint nem 

haladhatja meg a nettó közfoglalkoztatási bérnek a 90 %-át. 

(5) Gyermekek otthongondozási díja (GYOD) (Szoctv. 38-39/C. §) 

Ki jogosult a GYOD-ra? 

Gyermekek otthongondozási díjára jogosult az a vér szerinti vagy 

örökbefogadó szülő (a továbbiakban együtt: szülő), aki 

- a súlyos fogyatékosságából eredően önellátásra képtelen vér 

szerinti vagy örökbe fogadott gyermekéről (ezen alcím 

vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadott gyermek a 

továbbiakban együtt: gyermek), vagy 

- a tartós betegségéből eredően önellátásra képtelen gyermekéről 

gondoskodik. 

Súlyos fogyatékossága akkor áll fent a gyermeknek, ha állandó és tartós 

ápolásra, gondozásra szoruló súlyosan fogyatékos. Tartósan beteg a 

gyermek, ha egészségi állapotára figyelemmel előreláthatóan három 

hónapnál hosszabb időtartamban ápolásra, gondozásra szorul. 

A gyermekek otthongondozási díjára való jogosultság a szülőn kívül a 

gyermekkel közös háztartásban élő hozzátartozója számára is 

megállapítható, ha a szülőnek az ellátásra való jogosultságát a 

gyermekre tekintettel korábban már megállapították, de a szülő 

meghalt, a szülői felügyeleti joga szünetel, illetve azt a bíróság 

megszüntette, vagy a gyermek állandó és tartós gondozásában a saját 

egészségi állapotára figyelemmel akadályozottá vált. 

Egy szülő számára egyidejűleg csak egy gyermekek otthongondozási 

díjára való jogosultság állapítható meg. Egyazon gyermekre tekintettel 

csak egy szülő számára állapítható meg a gyermekek otthongondozási 

díja. 

Mennyi a GYOD összege? 

A gyermekek otthongondozási díjának havi összege a 2022. évben a 2022. 

évre megállapított kötelező legkisebb munkabér összege (200.000 Ft). 

Ha a szülő több olyan gyermekéről is gondoskodik, akire tekintettel a 

gyermekek otthongondozási díjára való jogosultsága megállapítható 

lenne, számára a havi összeg másfélszeresében megállapított ellátást 

kell folyósítani. 

Havi összege a más rendszeres pénzellátásban - ide nem értve a szülő 

részére folyósított csecsemőgondozási díjat, gyermekgondozási díjat vagy 

gyermekgondozást segítő ellátást, ha azt nem a gyermekek 

otthongondozási díjára jogosító gyermekre tekintettel állapították meg, 
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továbbá a gyermeknevelési támogatást - részesülő jogosult esetén az 

ellátás havi összegének és a jogosult részére folyósított más rendszeres 

pénzellátás havi bruttó összegének a különbözete. Ha a különbözet az 

ezer forintot nem éri el, a jogosult részére ezer forint összegű ellátást kell 

megállapítani. 

Mikor nem jogosult a GYOD-ra a szülő? 

Nem jogosult gyermekek otthongondozási díjára a szülő, ha 

- a gyermek két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, 

valamint nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális 

intézményi ellátásban, óvodai elhelyezésben vagy 

gyermekvédelmi szakellátást nyújtó bentlakásos intézményi 

elhelyezésben részesül, illetve köznevelési intézmény tanulója 

vagy felsőoktatási intézmény nappali képzésben részt vevő 

hallgatója,  

kivéve, ha 

- a köznevelési intézményben eltöltött idő a köznevelési 

intézményben, illetve a szakképző intézményben való kötelező 

tartózkodásra meghatározott időtartamot nem haladja meg, 

- az óvoda vagy a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény 

igénybevételének, illetve a felsőoktatási intézmény látogatási 

kötelezettségének időtartama átlagosan a napi 5 órát nem haladja 

meg, vagy 

- a köznevelési, illetve a felsőoktatási intézmény látogatása, vagy a 

nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevétele csak a 

szülő rendszeres közreműködésével valósítható meg; 

- a gyermeknevelési támogatás, valamint a nem a gyermekek 

otthongondozási díjára jogosító gyermekre tekintettel folyósított 

csecsemőgondozási díj, az örökbefogadói díj, gyermekgondozási 

díj, gyermekgondozást segítő ellátás, továbbá a tartós ápolást 

végzők időskori támogatása kivételével - rendszeres 

pénzellátásban részesül, és annak összege meghaladja a 

gyermekek otthongondozási díjának összegét, ide nem értve a 

táppénzt, amelyet a gyermekek otthongondozási díja 

folyósításának időtartama alatt végzett kereső tevékenységből 

adódó biztosítási jogviszony alapján - keresőképtelenné válása 

esetén - folyósítanak; 

- szakiskola, középiskola nappali rendszerű képzésének tanulója, 

illetve felsőoktatási intézmény nappali képzésben részt vevő 

hallgatója; vagy 

- keresőtevékenységet folytat és munkaideje - az otthon történő 

munkavégzés kivételével - a napi 4 órát meghaladja. 

A gyermekek otthongondozási díjára való jogosultságot meg kell 

szüntetni, ha 

- az otthon gondozott gyermek már nem tekinthető önellátásra 

képtelennek, 

- az ápolást, gondozást végző szülő a kötelezettségét nem teljesíti, 

- az otthon gondozott gyermek meghal, 

- az ápolást, gondozást végző szülő vagy az otthon gondozott 

gyermek tartózkodási joga megszűnt vagy tartózkodási jogának 

gyakorlásával felhagyott, 

- valamelyik jogosultságot kizáró körülmény következik be, 

- azt az ápolást, gondozást végző szülő kérte, vagy 

- az ápolást, gondozást végző szülő a gyermekek otthongondozási 

díjára való jogosultság feltételeinek felülvizsgálatára irányuló 

eljárást akadályozza. 

Települési támogatások (Szoctv. 45. §) 

A képviselő-testület a pénzbeli és természetbeni ellátások 

kiegészítéseként, önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek 

alapján - pénzbeli vagy természetbeni formában - települési támogatást 

nyújt.  

Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen 

- a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, 

- a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az 

ápolását, gondozását végző személy részére, 

- a gyógyszerkiadások viseléséhez, 

- a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó 

személyek részére. 
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 A képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli 

élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan 

létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési 

támogatást köteles nyújtani. 

Rendkívüli települési támogatásban elsősorban azokat a 

személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk 

létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy 

alkalmanként jelentkező többletkiadások - így különösen betegséghez, 

halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós 

anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek 

fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való 

kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének 

elősegítéséhez kapcsolódó kiadások - vagy a gyermek hátrányos helyzete 

miatt anyagi segítségre szorulnak. 

A rendkívüli települési támogatás kérelemre és hivatalból - különösen 

nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság vagy más családvédelemmel 

foglalkozó intézmény, illetve természetes személy vagy a gyermekek 

érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezésére - is 

megállapítható. 

II. rész: Betegség esetén igénybe vehető ellátások 

Társadalombiztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások 

(1) Táppénz (Ebtv. 43-49. §) 

Melyek a jogosultság feltételei? 

- biztosítás fennállása alatt keresőképtelenné válik és 

- társadalombiztosítási járulék fizetésére kötelezett 

- ha a megelőző időszakban egy évnél kevesebb biztosításban töltött 

nap van, akkor csak annyi napig jár a táppénz, amennyit 

biztosításban töltött (mínusz a már igénybe vett napok száma) 

kivéve: 18 év alattiak, és a tanulmányaik megszűnését követő 180 napon 

belül biztosítottá vált személyek, ha megszakítás nélküli biztosítással 

rendelkeznek 

Mikor nem jár táppénz? 

- a keresőképtelenségnek arra az időtartamára, ami alatt szünetel 

a biztosítás, vagy nincs munkavégzési kötelezettség 

- azokra a napokra, amikor a biztosított megkapja a keresetét 

- GYES folyósítása alatt, kivéve a GYES mellett végzett munka 

alapján járó táppénzt 

- letartóztatás és szabadságvesztés tartamára 

- saját jogú nyugdíj folyósításának tartamára 

- egyéb nyugellátások folyósításának idejére, kivéve az ezek mellett 

végzett munka alapján járó táppénzt 

Hogyan kell táppénzt igényelni? 

- foglalkoztatónál vagy önfoglalkoztatók a székhelyük szerinti 

kormányhivatalnál, Pest megyeiek Budapest Fővárosi 

Kormányhivatalnál, 

- önfoglalkoztatók elektronikus úton, 

- keresőképtelenség igazolásával (orvosi), 

- legfeljebb 6 hónapra visszamenőleg érvényesíthető. 

Mennyi időre jár a táppénz? 

- főszabály: keresőképtelenség tartamára, legfeljebb az első napot 

közvetlenül megelőző folyamatos biztosítási időszak alatt a 

biztosításban töltött napok számának megfelelő időre, csökkentve 

az előző évben korábban már “felhasznált” napokkal, 

- maximum egy év, néhány kivétellel 

Mekkora a táppénz összege? 

- a táppénz alapjának 60%-a (min. 730 nap biztosítási időszak) 

vagy csak 50%, 

- 50% akkor is, ha fekvőbeteg intézményben látják el, 

- legfeljebb naponta a minimálbér kétszeresének egy napra eső 

összege 

(2) Méltányossági táppénz (Ebtv. 50. §) 
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- kizárólag biztosítottaknak engedélyezhető, 

- ha a szükséges biztosítási időtartam hiányzik, 

- az elbírálásnál figyelembe kell venni a biztosítás időtartamát és a 

jövedelmi viszonyokat és az egyéb méltánylást érdemlő 

körülményeket is, 

- egyéb ellátásra szerzett jogosultság kizáró ok, kivéve pl. ápolási 

díj mellett munkát végző, ha gyermeke betegségére tekintettel 

igényel táppénzt, 

- ezt is a foglalkoztatónál kell benyújtani, papír alapon → 

továbbítja kormányhivatalhoz. 

Megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak közös 

szabályai (Mmtv. 2-5. §) 

Mikor és ki veheti igénybe a megváltozott munkaképességű 

személyek ellátásait? 

Akkor lehet igénybe venni ezeket az ellátásokat, ha az egészségromlás 

tartósan akadályozza a munkavállalást. 

Jogosultsági feltételek: 

- 15 év feletti személy, akinek a felülvizsgálat időpontjában az 

öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig még több, mint 5 év van 

hátra ÉS a megelőző 5 éven belül 1095 nap, vagy 10 éven belül 

2555 nap, vagy 15 éven belül 3650 nap biztosítotti jogviszony 

(tehát: 3, 7 ill. 10 év), 

- vagy aki 35 éves kora előtt vált megváltozott munkaképességűvé 

és ezt megelőzően megkezdett iskolai tanulmányai alatt, vagy a 

tanulmányait követően 180 napon belül biztosítottá vált, és nem 

volt 30 napnál hosszabb megszakítás a biztosítási jogviszonyában 

(aki 35 év alatti, annak nem kell teljesítenie a hosszú biztosítási 

időtartamokat, csak azt, hogy biztosított volt, hosszabb 

megszakítás nélkül), 

- vagy aki 2011. dec. 31-én rokkantsági nyugdíjban, illetve hasonló, 

a korábbi szabályok szerint megállapított ellátások 

valamelyikében részesült, vagy azt már számára megállapították 

(a régebbi ellátások átalakultak automatikusan). 

 Mi számít bele a biztosítási időbe (a rendes munkaviszonyon 

túl)? 

- a biztosítás megszűnését követő táppénz, baleseti táppénz, 

terhességi-gyermekágyi segély, csecsemőgondozási díj, az 

örökbefogadói díj, a gyermekgondozási díj, álláskeresési 

támogatás folyósításának ideje, 

- rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj, rehabilitációs 

járadék, egészségkárosodott személyek szociális járadékai, 

kivételes rokkantsági ellátás kivételével a megváltozott 

munkaképességű személyek ellátása folyósításának ideje, 

- a nyugellátásra jogosító szolgálati idő és a nyugdíjalapot képező 

jövedelem céljából kötött megállapodás alapján szerzett szolgálati 

idő, ha a megállapodást 2011. december 31-ig megkötötték, 

- gyermekek otthongondozási díja és ápolási díj folyósításának 

ideje. 

(3) Rehabilitációs ellátás (Mmtv. 6-10. §) 

Mik a jogosultság feltételei? 

- a keresőtevékenység és más rendszeres pénzellátás kizáró ok, 

- vagyoni feltétel nincs, 

- a rehabilitációs hatóság komplex minősítése szükséges: 60% vagy 

annál kisebb mértékű egészségi állapot + a hatóság megállapítja, 

hogy rehabilitálható → vagy helyreállítható a 

foglalkoztathatósága vagy tartós foglalkozási rehabilitációt 

igényel, 

- együtt kell működni a rehabilitációs hatósággal: megjelenés 

meghatározott időpontban, értesítési kötelezettség, aktív 

munkahelykeresés, felajánlott rehabilitációs szolgáltatás, 

munkaerő-piaci program, megfelelő munkahely elfogadása - 

ideértve a közfoglalkoztatást is. 

Mennyi időre járhat az ellátás és mekkora az összege? 

- ellátás időtartama legfeljebb 36 hónap 

- összege:  
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- helyreállítható foglalkoztathatóság esetén a havi átlagjövedelem 

35%-a, min. az alapösszeg 30 max. 40 %-a, 

- tartós foglalkozási rehabilitációt igénylő esetben: 45%, min. az 

alapösszeg 40, max. 50%-a, 

- 8/A. § A 2021. december 31-ét követő kezdő időponttól 

megállapított rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásra való 

jogosultság esetén az Mmtv. 9. és 12. §-a szerinti alapösszeg 112 

920 forint. 

(4) Rokkantsági ellátás (Mmtv. 11-13. §) 

Mik a jogosultság feltételei? 

- keresőtevékenység és más rendszeres pénzellátás kizáró ok, 

- vagyoni feltétel nincs, 

- 60% vagy annál kisebb mértékű egészségi állapot + a 

rehabilitációs hatóság megállapítja, hogy a rehabilitáció nem 

javasolt → vagy helyreállítható lenne a foglalkoztathatósága, 

azonban egyéb körülményei miatt mégsem javasolt, vagy tartós 

foglalkozási rehabilitációt igényel, de egyéb körülményei miatt 

nem javasolt, vagy kizárólag folyamatos támogatással 

foglalkoztatható vagy egészségkárosodása jelentős és önellátásra 

nem, vagy csak segítséggel képes. 

Azaz: még ha rehabilitálható lenne is, egyéb körülmények alapján 

megállapítható, hogy ez nem szükséges, illetve ténylegesen nem tud 

(önállóan) dolgozni. 

Ezen kívül megállapítható rokkantsági ellátás abban az esetben is, ha a 

rehabilitáció egyáltalán nem javasolt vagy az öregségi nyugdíjkorhatár 

betöltéséig kevesebb mint 5 év van hátra: 

együttműködési kötelezettség nincs, élete végéig jár főszabályként, de 

megszűnhet, ha 

- ellátott kérelmezi, 

- más rendszeres pénzellátást szerez (kivéve: táppénz, baleseti 

táppénz, csed, gyed, örökbefogadói díj,) 

- egészségi állapotában olyan tartós javulás következik be, amely 

alapján már nem állnak fenn a jogosultság feltételei, 

- foglalkoztatás az ehhez szükséges jognyilatkozat hiányában, 

- értesítési kötelezettség elmulasztása ill. felülvizsgálat során nem 

működik együtt. 

Mekkora az ellátás összege? 

Az ellátás összege az okoktól függően változó, a havi átlagjövedelem 30 - 

70%-a között. 

(5) Kivételes rokkantsági ellátás (Mmtv. 13/A. §) 

Mik a jogosultság feltételei? 

- ha a biztosítási idő legalább fele megvan (előnyben részesülnek, 

akinek 90% teljesült), 

- 50%-os vagy kisebb mértékű egészségi állapot, 

- különös méltánylást érdemlő körülmények: figyelemmel kell 

lenni a jövedelmi helyzetre, 

- összege a rokkantsági ellátás 65%-a. 

Alanyi jogon járó juttatások 

(1) Fogyatékossági támogatás (Fot. 23-23/F. §) 

A súlyos fogyatékossággal élő személyek fogyatékossági támogatásra 

jogosultak, függetlenül a társadalombiztosítási jogviszonyuktól és 

jövedelmi, vagyoni helyzetükre tekintet nélkül. 

Ki jogosult fogyatékossági támogatásra? 

- 18. életévüket betöltött személy,  

- aki súlyosan fogyatékos. 

Ki minősül súlyosan fogyatékosnak? 

a) segédeszközzel vagy műtéti úton nem korrigálható módon 

látóképessége teljesen hiányzik vagy aliglátóként minimális 
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látásmaradvánnyal rendelkezik és ezért kizárólag tapintó-halló életmód 

folytatására képes (látási fogyatékos), 

b) hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő 

megértésére segédeszközzel sem képes, feltéve, hogy 

- halláskárosodása 25. életévének betöltését megelőzően 

következett be, vagy 

- halláskárosodása mellett a hangzó beszéd érthető ejtése elmarad 

(hallási fogyatékos), 

c) értelmi akadályozottsága genetikai, illetőleg magzati károsodás vagy 

szülési trauma következtében, továbbá tizennegyedik életévét 

megelőzően bekövetkező súlyos betegség miatt középsúlyos vagy annál 

nagyobb mértékű (értelmi fogyatékos), 

d) állapota a személyiség egészét érintő fejlődés átható zavara miatt, az 

autonómia-tesztek alapján súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető, 

e) helyváltoztatása a jogszabályban meghatározott segédeszköz állandó 

és szükségszerű használatát igényli, vagy a jogszabály szerinti 

mozgáskorlátozottsága miatt állapota segédeszközzel eredményesen 

nem befolyásolható (mozgásában fogyatékos), 

f) az a)-e) és h) pontban meghatározott súlyos fogyatékosságok közül 

legalább két fogyatékossága van (halmozottan fogyatékos), 

g) hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő 

megértésére segédeszközzel sem képes és az a), c)-e) és h) pontok 

valamelyikében megjelölt egyéb fogyatékossága is van (halmozottan 

fogyatékos), 

h) állapota kromoszóma-rendellenesség miatt súlyosnak vagy 

középsúlyosnak minősíthető, 

és állapota tartósan vagy véglegesen fennáll, továbbá önálló 

életvitelre nem képes vagy mások állandó segítségére szorul. 

 

Ki nem jogosult fogyatékossági támogatásra? 

- aki vakok személyi járadékában részesül, 

- aki magasabb összegű családi pótlékban részesül, vagy 

- aki után magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak. 

Mikor szűnik meg a jogosultság a fogyatékossági támogatásra? 

- ha a súlyosan fogyatékos állapot nem áll fenn, vagy 

- ha a fogyatékos személy a felülvizsgálaton nem jelenik meg és a 

távolmaradását nem igazolja. 

Mikor szünetel a folyósítás? 

- ha a jogosult három hónapot meghaladó időtartamra olyan 

államba távozik, amely nem az Európai Unió tagállama, vagy 

nem az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban 

részes más állam, vagy nem olyan állam, amelynek állampolgára 

az előzőkkel azonos jogállást élvez 

Mennyi a fogyatékossági támogatás összege? 

- 25.806 forint látási, hallási, értelmi vagy mozgásszervi 

fogyatékos, autista, illetve kromoszóma-rendellenességgel élő 

személyek esetén, vagy 

- 31.763 forint halmozottan fennálló fogyatékosság esetén, vagy ha 

a súlyosan fogyatékos személy önkiszolgálási képessége teljesen 

hiányzik. 

Rászorultsági alapon nyújtott ellátások 

(1) Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (EGYT) 

(Szoctv.33-37. §) 

Mikor igényelhető az EGYT? 

Ha az egészségi állapot a rehabilitációs hatóság komplex minősítése 

alapján nem haladja meg az 50%-ot, akkor az aktív korúak ellátásai 

közül az egészségkárosodási ellátás igényelhető. 
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Mik a jogosultsági feltételek? 

- a család egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja 

meg az öregségi nyugdíj minimum (ÖNYM) 90%-át, 

- nincs hasznosítható vagyon. 

Kizáró okok: 

- keresőtevékenység (kivéve: közfoglalkoztatás, egyszerűsített 

foglalkoztatás, háztartási munka), 

- letartóztatás, szabadságvesztés, elzárás töltése, 

- tartózkodási joga megszűnt vagy gyakorlásával felhagyott (nem 

magyar állampolgárok), 

- gyermekgondozással összefüggő ellátások valamelyikében 

részesül (gyes a gyermek fél éves koráig) 

- álláskeresési ellátásban részesül, 

- megváltozott munkaképességűek ellátásában részesül, 

- a felülvizsgálat akadályozása. 

(2) Ápolási díj (Szoctv. 40-44. §) 

Mi az ápolási díj? 

Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását, 

gondozását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi 

hozzájárulás. 

Melyek a jogosultság feltételei? 

- a Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pont szerinti hozzátartozókon kívül 

jogosultak az elhunyt házastárs egyeneságbeli rokonát vagy 

testvérét, korábban nevelőszülőként ellátott személyt gondozó, 

ápoló személyek is, 

- a gondozott állandó és tartós ápolásra szoruló súlyosan fogyatékos 

vagy tartósan beteg 18 éven aluli személy, 

ha egyidejűleg nem áll fenn a GYOD-ra jogosultság. 

  

Kizáró okok: 

- az ápolt személy két hónapnál hosszabb ellátása kórházban, 

bentlakásos intézetben, vagy 

- két hónapnál hosszabb tanulói jogviszony,  

kivéve: 

- csak kötelező időt tartózkodik a köznevelési intézményben, 

- nappali ellátás max. 5 óra időtartamú, 

- vagy szükséges az ápolást végző közreműködése is a köznevelési, 

felsőoktatási intézmény igénybevételében. 

- az ápolást végző rendszeres pénzellátásban részesül, ami 

magasabb az ápolási díjnál, az ápolási díj mellett végzett 

keresőtevékenység alapján folyósított táppénz kivételével, 

- az ápolást végző nappali tagozatos közép- vagy felsőoktatásban 

vesz részt, 

- az ápolást végző 4 órát meghaladó keresőtevékenysége (kivéve, ha 

otthon végzi). 

Mennyi az ápolási díj összege? 

Az ápolási díj havi összege a központi költségvetésről szóló törvényben 

meghatározott alapösszeg 

- 100%-a (2022. évben 43 405 forint), 

- 180%-a a kiemelt ápolási díj esetében (78 129 forint), 

- 150%-a az emelt összegű ápolási díj esetében (65 108 forint). 

Az emelt összeg és a kiemelt összeg az ápolt személy állapotának 

súlyosságától függően kerülhet megállapításra. 

(3) Közgyógyellátás (Szoctv. 49-52. §) 

Ki jogosult közgyógyellátásra? 

Alanyi jogcímen jogosult közgyógyellátásra 

- az átmeneti gondozásban részesülő, és a nevelésbe vett kiskorú, 
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- az aktív korúak ellátására jogosult egészségkárosodott személy, 

- a pénzellátásban részesülő hadigondozott és a nemzeti gondozott, 

- a rokkantsági járadékos, 

- a rokkantsági ellátásban vagy öregségi nyugdíjban részesülő, ha 

egészségi állapota max. 30%-os vagy korábban I. v. II. csoportú 

rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, 

- aki után magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak 

(tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermek). 

Normatív jogcímen jogosult közgyógyellátásra az a személy, akinek 

esetében a havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 10%-át meghaladja, feltéve, 

hogy a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 105%-át, egyedül élő esetén a 

155%-át. 

Mennyi időre jár a közgyógyellátás? 

Az alanyi és a normatív közgyógyellátásra való jogosultságról a járási 

hivatal dönt. Az alanyi közgyógyellátásra való jogosultságot négy évre, a 

normatív közgyógyellátásra való jogosultságot két évre állapítják meg. A 

közgyógyellátásra való jogosultság kezdő időpontja a jogosultságot 

megállapító határozat meghozatalát követő 15. nap. 

Mekkora a gyógyszerkeret? 

A gyógyszerkeret a rendszeres gyógyszerszükséglet támogatását szolgáló 

egyéni gyógyszerkeretből (egyéni havi rendszeres gyógyszerköltség, de 

legfeljebb a havi összege a 2022. évben 12.000 Ft), és az akut 

megbetegedésből eredő gyógyszerszükséglet támogatását szolgáló eseti 

keretből (éves összege a 2022. évben 6000 forint) tevődik össze. 

III. rész: Hasznos információk 

Fontosabb jogszabályok 

- Alaptörvény 

- 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról 

(Tny.) 

- 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 

- 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás 

ellátásairól (Ebtv.) 

- 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 

- 2011. évi CXIX. törvény a megváltozott munkaképességű 

személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról (Mmtv.) 

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

- 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról (Gyvt.) 

- 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 

- 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 

- 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról (Szoc.tv.) 

- 63/2006. (III. 27) Korm. rendelet 

- 383/2017. (XII. 12.) Korm. rendelet 

- 82/2013. (XII. 29.) EMMI rendelet 

- 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és 

esélyegyenlőségük biztosításáról (Fot.) 

- 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet 

- 1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról (Cst.) 

- 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 
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A munkajog azon szabályok összessége, amelyek 

- szerződés alapján, díjazás fejében, más részére alárendeltségben 

végzett munkával kapcsolatosak, 

- ezekkel összefüggésben kialakult kollektív munkajogi 

viszonyokra vonatkozó szabályokat foglalja magában. 

A munkajog egyrészt az úgynevezett egyéni munkajogviszony 

kérdéseivel foglalkozik (individuális munkajogviszony). Az individuális 

munkajogviszony azon szabályokat foglalja magában, amelyek a 

munkajogviszony alanyaira, a munkaviszony létesítésére, módosítására, 

megszűnésére, megszüntetésére, a munkajogviszony tartalmára, a 

munkaidőre, a pihenőidőre, a munkabérre, a felelősségi szabályokra és a 

munkaügyi jogvitákra vonatkoznak. 

A munkajog másrészt kollektív munkajogi szabályokat is tartalmaz. 

A kollektív munkajog magában foglalja a szakszervezetek, munkáltatói 

érdekképviseleti szervezetek megalakításának és működésének a 

feltételeire vonatkozó szabályokat. Tartalmazza a kollektív szerződésre, 

a munkavállalók vezetésben történő részvételére, a kollektív akciókra, 

érdekegyeztetési formákkal stb. kapcsolatos szabályokat. 

Közszféra és a magánszféra munkajoga 

A munkajogviszonyok között megkülönböztetjük a magánszféra 

(munkaviszony) és a közszféra munkajogviszonyait. A magánszféra és a 

közszféra munkajoga összehasonlítását az alábbi táblázat szemlélteti. 

  

 

 

Közszféra munkajoga Magánszféra munkajoga 

önállótlan, függő munkavégzés, a munkáltató széleskörű utasítási joga 

a munkáltató állami szerv, a köz 

érdekében működik, közhatalmi 

jogosítványokkal 

a munkáltató magánfél, a 

munkáltató saját magánérdekéért 

működik 

közjogi elemek dominálnak (pl. 

kinevezés és kinevezés elfogadása) 

magánjogias szabályozás (pl. 

munkaszerződés) 

részletes, kógens (eltérést nem 

engedő) jogi szabályozás 

pl. jogviszony tartalma, illetmény, 

munkavállaló díjazása 

minimálstandardokat meghatározó 

jogi szabályozás, nagy hangsúlyt 

kap, hogy a felek, hogy állapodtak 

meg egymással 

költségvetési függés, egyes 

döntések a munkáltatón kívül 

születnek meg  

pl. létszámbővítés, jutalmazás 

a munkáltató önálló, teljes 

munkáltatói jogkört élvez 
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I. A munkajog forrásai 

A munkajog forrásainak tekintjük a felsoroltakat: jogszabályok, kollektív 

szerződés, munkaszerződés, munkáltató szabályzatai. 

1. Alaptörvény, jogszabályok 

Alaptörvény 

XVII. cikk 

(1) A munkavállalók és a munkaadók - a munkahelyek biztosítására, a 

nemzetgazdaság fenntarthatóságára és más közösségi célokra is 

figyelemmel - együttműködnek egymással. 

(2) Törvényben meghatározottak szerint a munkavállalóknak, a 

munkaadóknak, valamint szervezeteiknek joguk van ahhoz, hogy 

egymással tárgyalást folytassanak, annak alapján kollektív szerződést 

kössenek, érdekeik védelmében együttesen fellépjenek, amely magában 

foglalja a munkavállalók munkabeszüntetéshez való jogát. 

(3) Minden munkavállalónak joga van az egészségét, biztonságát és 

méltóságát tiszteletben tartó munkafeltételekhez. 

(4) Minden munkavállalónak joga van a napi és heti pihenőidőhöz, 

valamint az éves fizetett szabadsághoz. 

Magánszférát és közszférát egyaránt érintő jogszabályok 

- a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, 

röviden: Mt. 

- a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 

- a sztrájkról szóló 1989. évi VII. törvény 

- a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, 

valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló 2020. évi CXXXV. 

törvény 

- 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve 

személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és 

véleményezéséről 

- az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 

szóló 2003. évi CXXV. törvény 

- 703/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb 

munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 

megállapításáról 

Közszféra munkajoga: 

- egészségügyi szolgálati jogviszony - az egészségügy szolgálati 

jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 

- közalkalmazotti jogviszony - a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

- közszolgálati jogviszony - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 

2011. évi CXCIX. törvény 

- kormányzati szolgálati jogviszony - a a kormányzati igazgatásról 

szóló 2018. évi CXXV. törvény 

- hivatásos szolgálati jogviszony - a rendvédelmi feladatokat ellátó 

szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról 2015. 

évi LXVII. törvény 

- honvédelmi alkalmazotti jogviszony - a honvédelmi 

alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény 

- igazságügyi szolgálati jogviszony - az igazságügyi alkalmazottak 

szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 

- bírák és ügyészek szolgálati jogviszonya - a bírák jogállásáról és 

javadalmazásáról szóló 2011. évi LXII. törvény 

2. Kollektív megállapodások: üzemi megállapodás és kollektív 

szerződés 

A kollektív megállapodások olyan szabályok, amelyeket nem a jogalkotó, 

hanem a kollektív munkajog szereplői köthetnek egymással és alkotnak 

meg, ilyenek a kollektív szerződés és az üzemi megállapodás. 

Azt Mt. alapján kollektív szerződést köthet   

a) a munkáltató, a tagok felhatalmazása alapján a munkáltatói érdek-

képviseleti szervezet, továbbá 

b) a szakszervezet vagy szakszervezeti szövetség. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000135.TV
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000135.TV
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700068.tv#lbj0idd222
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Üzemi megállapodást az üzemi tanács és a munkáltató köthet 

egymással. Az üzemi megállapodás ugyanakkor csak akkor viselkedik 

munkajogi jogforrásként, ha a munkáltató nem tartozik általa kötött 

kollektív szerződés hatálya alá, vagy ha a munkáltatónál nincs kollektív 

szerződés kötésére jogosult szakszervezet. 

Kollektív szerződés 

A kollektív szerződésnek két fő része van: az úgynevezett kötelmi rész és 

a normatív rész. A kötelmi részben a kollektív szerződést megkötő felek 

(tipikusan a munkáltató és a szakszervezet) a kollektív szerződés 

megkötésével, teljesítésével, megszüntetésével, valamint jogaik 

gyakorlásával és kötelezettségeik teljesítésével kapcsolatos 

magatartásukat szabályozzák. A kötelmi rész csak a szerződést megkötő 

felekre érvényes. A normatív rész ettől eltérően a kollektív szerződést 

megkötő feleken kívüli harmadik személyekre is kiterjed. A normatív 

rész a munkajogviszonnyal kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket 

szabályozza. 

A kollektív szerződés ún. átalakító erővel rendelkezik, ami azt jelenti, 

hogy ha a munkaszerződés a kollektív szerződéshez képest eltérően 

rendelkezik, akkor az a szabály nem érvényes és helyette a kollektív 

szerződés szabályát kell alkalmazni. 

A kollektív megállapodásokban az általános szabály szerint a 

munkáltató és a munkavállaló javára, valamint hátrányára egyaránt el 

lehet térni. 

A fenti szabályok alól ugyanakkor a következő kivételek vannak: 

- Az Mt. meghatároz olyan rendelkezéseket, amelyektől a kollektív 

szerződés egyáltalán nem térhet el. Pl. a munkaszerződést írásba 

kell foglalni, a munkaszerződés kötelező tartalmi elemei, 

hátrányos jogkövetkezmények alkalmazásának a korlátai, a 

munkáltató köteles megtéríteni a munkaviszony jogellenes 

megszüntetésével okozott károkat, a munkaviszony 

megszüntetésének módjait, a munkabért forintban kell 

megállapítani és kifizetni (kógens normák). 

- Az Mt. meghatároz olyan rendelkezéseket, amelyektől a kollektív 

szerződés csak a munkavállaló javára térhet el. Pl. az általános 

teljes napi munkaidő 8 óra, a szabadság mértéke, felmondási 

korlátozások és felmondási védelem (relatíve diszpozitív normák). 

- Az Mt. bizonyos határokat is szabhat az eltérésnek, pl. főszabály 

szerint naptári évenként 250 óra rendkívüli munkaidő rendelhető 

el, ettől a kollektív szerződés eltérhet, de az eltéréssel is csak 

maximum 300 óra rendkívüli munkaidő rendelhető el. 

Kollektív szerződés megkötése 

A szakszervezet akkor köthet kollektív szerződést, ha az adott 

munkáltatónál (akivel kollektív szerződést akar kötni) 

munkaviszonyban álló szakszervezeti tagok száma eléri a munkáltatóval 

munkaviszonyban álló munkavállalók létszámának 10%-át, a 

munkáltatói érdekképviseleti szervezet által kötött kollektív szerződés 

esetén pedig a kollektív szerződés hatálya alá tartozó munkavállalók 

létszámának a 10%-át. 

3. A munkaszerződés és az Mt. viszonya 

A munkaszerződés főszabályként a munkaviszonyra vonatkozó 

szabályoktól (Mt. Második Rész szabályaitól) csak a munkavállaló javára 

térhet el. 

(Az Mt. Második Rész tartalmazza a munkaviszony létesítése, teljesítése, 

a munkaszerződés módosítása, a munkaviszony megszűnése és 

megszüntetése, munkaidő, pihenőidő, munka díjazása, munkáltató 

kártérítési felelőssége, munkaviszony speciális eseteire, 

munkaerőkölcsönzésre, egyes munkajogi megállapodásokra (tanulmányi 

szerződés, versenytilalmi megállapodásra) vonatkozó szabályokat.) 

A feleket a megállapodásuk, illetve a munkaszerződés megkötése során 

is kötik a kógens szabályok, melyektől értelemszerűen érvényesen nem 

térhetnek el. Kógens a munkaszerződés és a felek megállapodása 

tekintetében az Mt. Első, Harmadik, Negyedik, valamint Ötödik Része, 

illetve azok a rendelkezések, amelyekre az Mt. kifejezetten ekként utal. 
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4. A munkáltatói szabályzat 

Munkáltatói szabályzatok például: 

- a munka díjazásával kapcsolatos szabályzatok,  

- a munkaidőre, a munkarendre vonatkozó szabályzatok,  

- magatartási előírások,  

- összeférhetetlenségi szabályzat,  

- etikai kódex 

II. A munkaviszony létesítése 

1. A munkaviszony létesítését megelőző folyamat - A kiválasztás 

- Cél - a munkakörre megfelelő személy kiválasztása 

- Álláshirdetés - pályázat (az Mt. nem szabályozza, lehet nyílt, zárt 

vagy meghívásos pályázat) 

- Az Mt. szerinti általános magatartási követelményeket a felvételi 

folyamat alatt is be kell tartani, ügyelni kell a személyiségi jogok 

védelmére és az egyenlő bánásmód követelményére. 

- Mt. 10. § (1) A munkáltató a munkavállalótól olyan nyilatkozat 

megtételét vagy személyes adat közlését követelheti, amely a 

munkaviszony létesítése, teljesítése, megszűnése (megszüntetése) 

vagy e törvényből származó igény érvényesítése szempontjából 

lényeges (pl. végzettség igazolása kérhető, alkalmassági vizsgálat 

elvégezhető). 

- A munkavállalóval szemben olyan alkalmassági vizsgálat 

alkalmazható, amelyet munkaviszonyra vonatkozó szabály ír elő, 

vagy amely munkaviszonyra vonatkozó szabályban 

meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében 

szükséges.  

- Bűnügyi személyes adat (erkölcsi bizonyítvány) - a munkáltató 

szűk körben ismerheti meg és kezelheti, továbbá szigorú 

feltételek fennállása esetén (jogszabály írja elő, pl. 18 év alattiak 

gondozását ellátó munkáltató, vagy ha a munkáltató 

foglalkoztatást korlátozó vagy kizáró feltételt határoz meg. Az 

adott munkakörben az érintett személy foglalkoztatása (i) a 

munkáltató jelentős vagyoni érdeke, (ii) törvény által védett titok, 

vagy (iii) lőfegyver, lőszer, robbanóanyag, mérgező vagy veszélyes 

vegyi vagy biológiai anyagok, vagy a nukleáris anyagok őrzéséhez 

fűződő érdek sérelmének veszélyével járna [Mt. 11. § (4) 

bekezdés]. A munkáltatónak a bűnügyi személyes adat kezelését 

megalapozó, korlátozó vagy kizáró feltételt, és a bűnügyi 

személyes adat kezelésének feltételeit előzetesen írásban meg kell 

határoznia [Mt. 11. § (5) bekezdés]. 

2. A munkaviszony létesítése 

A munkaviszony a munkaszerződés alapján jön létre. A munkaszerződés 

létesítésével kapcsolatban 3 időpontot lehet megkülönböztetni: 

- Munkaszerződés megkötése 

- Munkaviszony kezdete 

- A munkába lépés napja 

A munkaszerződés megkötésének időpontjától kezdődően a feleket 

kötelezettségek terhelik, amelyek arra irányulnak, hogy egyik fél sem 

tanúsíthat olyan magatartást, amely a munkaviszony létesítését 

meghiúsítaná (pl. a munkavállaló nem jelenik meg a kötelező orvosi 

vizsgálaton, a gépjárművezető önhibájából elveszíti a jogosítványát, a 

munkáltató más munkavállalót vesz fel). A feleknek egyéb 

kötelezettségük nincs. 

Elállás a munkaszerződéstől 

Bizonyos feltételek fennállása esetén az Mt. lehetővé teszi a 

munkaszerződéstől történő elállást. 

A munkaszerződés megkötése és a munkaviszony kezdete közötti 

időszakban a munkaszerződéstől bármelyik fél elállhat, ha a 

munkaszerződés megkötését követően a körülményeiben olyan lényeges 

változás következett be, amely a munkaviszony létesítését lehetetlenné 

tenné számára vagy aránytalan sérelemmel járna. (Pl. a munkavállaló 

elveszíti a munkakör betöltéséhez szükséges képességét, képzettségét, a 

munkáltató felszámolás alá kerül, a munkavállaló közeli hozzátartozója 

balesetet szenved és a munkahelytől távol ellátásra szorul.) 



 

36 
 

A munkaviszony kezdete azért lényeges, mert a feleket innentől kezdve 

illetik meg mindazon jogok és kötelezettségek, amelyek a 

munkaviszonyból erednek (rendelkezésre állási kötelezettség, 

munkavégzési kötelezettség, versenytilalmi kötelezettség stb.) 

Hogyan határozható meg a munkaviszony kezdete? 

A felek a munkaszerződésben rögzíthetnek 

- egy naptári napot, 

- egy meghatározott eseményhez is köthető – pl. egy projekt 

megkezdése. 

Ugyanakkor a felek egyező akaratát kell ennek tükröznie, és nem járhat 

azzal, hogy a munkáltató egyoldalúan határozza meg a munkaviszony 

kezdetét. 

Ha a munkaszerződés nem tartalmaz más megállapodást, akkor a 

munkaviszony kezdete a munkaszerződés megkötését követő nap. A 

munkaviszony kezdete az általános szabályok szerint egybeesik a 

munkába lépés napjával. Társadalombiztosítási szempontból is a 

munkaviszony kezdetének van jelentősége. 

Tbj. tv: 8. § A biztosítás - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - az ennek 

alapját képező jogviszony kezdetétől annak megszűnéséig áll fenn. 

(Tb. ellátások pl. egészségügyi ellátások, pénzbeli ellátások: csed, gyed, 

táppénz, baleseti ellátások, megváltozott munkaképességű személyek 

ellátásai, nyugdíjbiztosítási ellátások) 

A munkába lépés napja: Az a nap, amikor a munkavállaló a 

munkahelyén „megjelenik”, és olyan tevékenységekben vesz részt, 

amelyek a munkaszervezetbe történő beilleszkedését vagy a 

munkakörének ellátásához szükséges felkészítést szolgálja. 

3. A munkaszerződés tartalma (kötelező, lehetséges tartalmi 

elemek) 

I. Az Mt. meghatározza azt a két kötelező tartalmi elemet, amely nélkül 

a munkaszerződés nem jön létre: 

1. A munkavállaló munkaköre: tágan meghatározott feladatkört 

jelent. A munkavállaló e feladatkörben áll rendelkezésére a 

munkáltatónak, hogy részére munkát végezzen. A munkáltató 

pedig utasítási jogánál fogva konkretizálja a feladatkörbe tartozó 

feladatokat. 

 

2. A munkavállaló alapbére: a munkavállaló alapbérét minden 

esetben időbérben kell meghatározni, pl. órabér, napi, heti vagy 

havi alapbér. Az alapbér rögzítése azért is fontos, mert többek 

között ez az alapja a bérpótlékok, a távolléti díj vagy a 

teljesítménybérezés számításának is. Alapbérként legalább a 

kötelező legkisebb munkabért (minimálbért) vagy ha a 

munkakörhöz középfokú iskolai végzettség vagy középfokú 

szakképzettség szükséges, akkor a garantált bérminumot kell 

meghatározni. 

II. Az Mt. meghatároz további kérdéseket, amelyeket a 

munkaszerződésnek tartalmaznia kell. Ugyanakkor arra az esetre, ha a 

felek nem rendelkeznek ezekről a munkaszerződésben, akkor az Mt. 

kisegítő szabályai alapján az alábbi tartalommal jön létre a szerződés: 

3. A munkaviszony tartamát a munkaszerződésben kell 

meghatározni. Ennek hiányában a munkaviszony határozatlan 

időre jön létre.   

4. A munkavállaló munkahelyét a munkaszerződésben kell 

meghatározni. Ennek hiányában munkahelynek azt a helyet kell 

tekinteni, ahol munkáját szokás szerint végzi. 

5. A munkaviszony - eltérő megállapodás hiányában - általános 

teljes napi munkaidőben történő foglalkoztatásra jön létre.  

III. A munkaszerződés természetes tartalmi elemei azok az elemek, 

amelyek külön kikötés nélkül is a jogviszony/munkaszerződés részévé 

válnak. Ezek az elemek az Mt. rendelkezései. 

Ilyen az utasításadási jog, a munkaközi szünet, a pihenőidők 

intézménye, vagyis ahol a felek eltérően nem állapodnak meg, ott ezek a 
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jogintézmények automatikusan a jogviszony részévé válnak. A feleknek 

van lehetősége ezektől eltérően megállapodni, ez esetben a 

megállapodásuk lesz a jogviszony tartalma, de sok kérdésben felesleges 

külön megállapodni. 

IV. A munkaszerződés eshetőleges tartalmi elemei pedig csak abban az 

esetben válnak a munkaviszony(munkaszerződés) részévé, ha 

kifejezetten megállapodnak benne a felek. Pl. a próbaidő tekintetében: a 

versenyszférában nincs próbaidő, így ha a felek nem kötik ki, nem lesz 

próbaidő (A Kjt.  hatálya alatt van kötelezően a törvény alapján). 

A lényeges munkakörülményekről (amely felsorolását az Mt. 

tartalmazza, a munkaszerződés azonban nem) elegendő tájékoztatást 

adnia a munkáltatónak a   létesítést, de legkésőbb a munkaviszony 

kezdetét követő 15 napon belül. Ha bármely elem változik, a változástól 

számított 15 napon belül szintén tájékoztatási kötelezettsége van a 

munkáltatónak. Továbbá, ha 15 napon túl dolgozik a munkavállaló 

külföldön, a juttatások és a hazatérés feltételeiről is köteles a munkáltató 

tájékoztatni írásban a munkavállalót. Az írásos tájékoztatástól akkor 

lehet eltekinteni, ha legfeljebb 1 hónapos a munkaviszony vagy legfeljebb 

8 órás heti munkaidőre jön létre. A tájékoztatás egyoldalú jognyilatkozat, 

amely nem része a munkaszerződésnek, és a módosításhoz sem kell a 

munkavállaló hozzájárulása. 

4. A tájékoztatás elemei: 

- napi munkaidő 

- alapbéren túli egyéb munkabérek, juttatások  

- munkabér elszámolása, kifizetése 

- a munkaköri feladatok (munkaköri leírás) 

- szabadság számítása, mértéke, kiadásának szabályai (elegendő a 

jogszabályhelyre utalás) 

- a munkáltatóra, és munkavállalóra irányadó felmondási idő 

(elegendő a jogszabályhelyre utalás) 

- arra, hogy van-e kollektív szerződése a munkáltatónak 

- ki a munkáltatói jogkör gyakorlója 

 

III. A munkaszerződés teljesítése - Jogok, kötelezettségek 

1. A munkáltató két fő kötelezettsége: 

- munkabér fizetése és 

- a foglalkoztatási kötelezettség  

ezek lényeges elemek, amelyek nélkül nem jön létre a munkaszerződés. 

Továbbá az Mt. szerint a munkáltató kötelezettsége a munkaszervezés, 

munkavédelmi szabályok betartás, feltételek biztosítása, az utasítás 

adás nem csak jog, hanem kötelezettség is, végrehajtás ellenőrzése. 

2. A munkavállaló kötelezettségei:  

Az Mt. a munkavégzést emeli ki, de a főkötelezettség a rendelkezésre 

állás, mert enélkül nincs munkavégzés, vagyis a kettő együttesen 

kötelezettség. Kötelezettség továbbá az utasítások, szakmai szabályok 

betartása, a munkakörhöz tartozó bizalomnak megfelelő magatartás, az 

együttműködési kötelezettség a munkatársakkal. 

3. Az utasítás megtagadásának esetei: 

Kötelező, ha más egészségét vagy a környezetet közvetlenül és súlyosan 

veszélyeztetné, ilyenkor a munkavállaló nem mérlegelhet! Ha nem 

tagadja meg, egy káreseménynél a felelősséget is részben viselnie kell. 

Példa: buszsofőr szédül, jelenti a főnökének, utasítást kap, hogy induljon 

útnak, de balesetet szenved a busszal. Ilyen esetben felelős a buszsofőr, 

mert meg kellett vonal tagadnia az utasítást, hiszen más életét, 

egészségét veszélyeztette közvetlenül és súlyosan. 

Lehetséges a megtagadás, ha saját életet, testi épséget vagy egészségét 

közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné, vagy munkaviszonyba ütköző 

szabályba ütközik az utasítás. Példa: ha az Mt-be ütközik az utasítás, 

mérlegelési joga van a munkavállalónak. Ha végrehajtja, munkajogi 

felelőssége nincs, de egyéb jogágakban van! Így, ha közokirat hamisítást 

követ el, az bűncselekmény, büntetőjogilag felelősségre vonható, nem 

tudja kimenteni magát.  
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Ha megtagadja az utasítást, akkor is köteles rendelkezésre állni, a 

jogszerű utasításokat akkor is köteles végrehajtani.  

Kivételes esetekben térhet el a munkavállaló a kapott utasítástól 

(munkáltatót károsodástól óvná meg, feltétlenül szükséges és nincs idő a 

munkáltató előzetes értesítésére) - erről utólag a munkáltatót 

tájékoztatni kell!! Különben lehet kártérítési felelőssége a 

munkavállalónak 

Rendelkezésre állás: a munkavégzés helyén a munkaidő kezdetétől a 

munkaideje alatt és munkára képes állapotban a munkakörének 

ellátásához szükséges bizalomnak megfelelő magatartást tanúsítani, 

munkatársaival együttműködni.  

Az összes előírt vagy vállalt kötelesség megszegése 

kötelezettségszegésnek minősül. 

V. Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás  

Munkáltatói utasítás intézményéhez tartozik, az Mt. a munkáltatónak 

lehetővé teszi, hogy egyoldalúan és meghatározott időre eltérjen a 

munkáltató a munkaszerződésben foglaltaktól. 

(De! Ha a felek állapodnak meg, pl. home office-ban történő 

munkavégzésről, akkor az mindkét fél egybehangzó akaratnyilatkozata, 

és ez esetben nincs ilyen korlátozó szabály.) 

Sor kerül ez esetben 

- más munkakörben (köznyelv: átirányítás), és/vagy 

- más munkahelyen (kiküldetés), és/vagy  

- más munkáltatónál (kirendelés).  

+ A túlóra is munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás, de azt nem a 

munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás szabályai között nevesíti az Mt. 

Évente legfeljebb 44 munkanapra/352 munkaórára lehet – a 3 típust 

legfeljebb ennyi időre lehet egyoldalú utasítással – kollektív szerződés 

ettől eltérhet. 

Van védett személyi kör (pl. kisgyermekesek, megváltozott 

munkaképességűek), akik más helységbe nem küldhetők csak a 

hozzájárulásuk esetén, tehát az átirányítás, kirendelés személyi köre 

korlátozott. 

Más munkakör ellátásánál/helyettesítésnél mindig az ellátott 

munkakörre vonatkozó díjazást kell alkalmazni: meg kell nézni egy 

átirányításnál, hogy a munkavállaló kinek a feladatát látja el, ennek az 

illetőnek az alapbérét, de legalább a saját alapbérét meg kell, hogy kapja. 

Példa: ha az ügyvezető asszisztense 2 hétig ellátja az ügyvezető feladatát, 

akkor meg kell kapnia az ügyvezető 2 heti bérét, ha az magasabb, mint 

a saját alapbére. 

IV. A munkaszerződés módosítása 

1. A munkaszerződés módosítása egyező akarattal 

Általában a felek szabad akaratán múlik: alapvetően közös 

megegyezéssel, kifejezett jognyilatkozat kell hozzá, tartalmilag 

ugyanúgy meg lehet állapodni bármiben, mint a munkaszerződésben, 

ugyanazokkal a korlátokkal, tehát írásban lehet módosítani. 

(De az Mt-nek van egy olyan általános alakisági követelménye, hogy ha 

a jognyilatkozat alaki hibában szenved, de egyébként az egyező 

akaratnak megfelelő helyzet ténylegesen megvalósul, ezt az alaki hibát 

nem hívhatja fel senki. A munkaszerződés megkötése kivételével tehát 

bármilyen más jognyilatkozatra van egy kisegítő szabály, hogy ha nem 

foglalták írásba a szerződés módosítást, de megállapodtak a felek a 

béremelésben, és a munkáltató ki is fizeti a béremelést, utólag senki nem 

hivatkozhat az írásbeliség elmaradására. 

2. Az Mt. ismeri a munkáltató egyoldalú szerződés 

módosításának lehetőségét  

Ugyan nincs leírva, hogy milyen körben, de a jogorvoslati szabályok közt 

van erre utalás: (Mt. 287. § 1) a). Ha a munkáltató egyoldalúan 

módosította a munkaszerződést, a módosítást a munkavállaló a közléstől 

számított 30 napon belül támadhatja meg bíróságon. Vagyis ha 30 napon 

belül nem nyújt be keresetet a munkavállaló, érvényes az egyoldalú 
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szerződésmódosítás, de a gyakorlatban a bíróságok ezt nem szokták 

elfogadni.) 

Kötelező módosítás esetei: 

A munkáltatónak kötelező elfogadni a munkavállaló által felajánlott 

módosítást vagy a munkáltatónak ajánlatot kell tennie: 

- a gyermek gondozása után a munkahelyre visszatérő 

munkavállaló esetében (gyermek 4, vagy ha három vagy több 

gyermek van, a legkisebb gyermek 6 éves koráig kezdeményezheti 

a munkavállaló, hogy a teljes napi munkaidő felének megfelelő 

tartamú részmunkaidőben foglalkoztassák, vagyis 4 órában,  

- gyermek gondozása vagy hozzátartozó ápolása miatt hosszabb 

ideig távol lévő munkavállaló visszatérésekor bérkorrekciót kell 

végrehajtania: meg kell nézni, hogy  az adott munkakörben, adott 

szervezeti egységben, vagy ha nincs azonos munkakörben dolgozó 

munkavállaló, akkor áltagban a munkáltatónál milyen mértékű 

béremelés volt és ezzel kell korrigálnia a visszatérő munkavállaló 

alapbérét  (a munkavállalóval azonos munkakörű munkavállalók 

részére a munkáltatónál időközben megvalósított átlagos éves 

béremelés mértékét kell alapul venni. Ilyen munkavállalók 

hiányában a munkáltatónál ténylegesen megvalósult átlagos éves 

béremelés mértéke az irányadó.), 

- várandósság megállapításától gyermeke 1 éves koráig tartó 

időszakhoz kötődik: a munkáltatónak meg kell vizsgálnia, hogy 1. 

a munkafeltételek módosításával van-e lehetőség a 

munkavállalót foglalkoztatására, 2. ha nem tudja úgy módosítani 

a feltételeket, akkor fel kell ajánlani a munkavállaló egészségi 

állapotának megfelelő munkakört (üzemorvos javaslata alapján), 

3. ha erre nincs lehetőség, akkor köteles felmenteni a 

munkavállalót a munkavégzés alól. Ilyenkor alapbér illeti meg a 

munkavállalót a kiesett időre. De ha a munkavállaló a felajánlott 

munkakört alapos okkal nem fogadta el, akkor köteles felmenteni 

a munkavégzés alól a munkavállalót, azonban díjazás nem jár. 

V. Fegyelmi felelősség 

Feltétele, hogy kollektív szerződés vagy munkaszerződés tartalmazza az 

erre vonatkozó megállapodást, vagyis a felelősségre vonás lehetséges 

típusait (szankciókat). Enélkül nem kerülhet sor fegyelmi felelősségre. 

Ha van egy munkaviszonyból eredő kötelezettség, és ezt a munkavállaló 

megszegi, a kötelezettségszegő magatartása vétkes - tehát nem 

felróható!  

(Kártérítés felróhatósági alapú: nem úgy járt el, ahogy az adott 

helyzetben általában elvárható. Ezzel szemben a vétkesség: az előírt 

vagy vállalt kötelezettség szándékos vagy gondatlan megszegése.)  

A fegyelmi felelősségre vonás írásos, indokolt határozattal kell, hogy 

záruljon, amely ellen a munkavállaló 30 napon belül bírósághoz 

fordulhat. A munkáltatónak a fegyelmi határozatban leírtakért helyt kell 

állnia. A határozat meghozatalának határideje az azonnali hatályú 

felmondásnak megfelelő: a határozat közlésére a vétkes 

kötelezettségszegés munkáltató tudomására jutásától számított 15 

napon belül kell, de legfeljebb a kötelezettségszegéstől számított 1 éven 

belül van mód. 

Lehetséges fegyelmi szankciók: 

Bármilyen munkaviszonnyal összefüggő, annak a feltételeit határozott 

időre módosító hátrányt meg lehet megállapítani, de korlátok között: 

Nem sérthet személyhez fűződő jogot, emberi méltóságot, továbbá a 

vagyoni hátrány nem haladhatja meg az 1 havi alapbér mértékét.  

Vagyis kvázi kötbér kiszabására van lehetőség a munkajogban. Példa: 

felek megállapodnak, hogy van fegyelmi felelősség, és ki lehet szabni 

vagyoni hátrányt is vétkes kötelezettségszegés esetén, nem szükséges 

abban megállapodni, hogy mi miatt szankcionál a munkáltató. Így, ha 

nem tart egy szabályt, amely alapvető kötelezettsége, pl. nem áll 

rendelkezésre meghatározott időben, határozatot hoz erről a munkáltató, 

és megállapít egy arányos vagyoni hátrányt, 500 Ft-ot.  
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Tilos a kettős értékelés: ha fegyelmi büntetést alkalmazott a munkáltató, 

ugyanazért a munkaviszonyt megszüntetni nem lehet, de állhat együtt a 

kárfelelősséggel, vagyis ha a munkavállaló egyben kárt is okozott, akkor 

a kárfelelősségét is meg lehet állapítani. 

A figyelmeztetés nem tekinthető fegyelmi szankciónak. Ez a munkáltató 

utasítási és ellenőrzési jogából fakad, lehetséges szóban és írásban, és 

megállapodás nélkül is alkalmazható. 

VI. Munkaidő és pihenőidő 

Munkaidő Pihenőidő 

rendes/rendkívüli munkaidő szabadság 

ügyelet/készenlét munkaszüneti nap 

  pihenőidők 

1. Rendes munkaidő 

Rendes munkaidőnek azt az időtartamot nevezik, amely alatt a 

munkavállaló a munkaszerződésben vállalt munkavégzési 

kötelezettségét, a munkáltató pedig a foglalkoztatási kötelezettségét 

teljesíteni köteles. 

A munkaviszony teljes munkaidőre vagy részmunkaidőre létesíthető. 

Az általános teljes napi munkaidő 8 óra. Hosszabb teljes napi munkaidőt 

a törvényben meghatározott esetben lehet meghatározni, pl. ha a 

munkavállaló készenléti jellegű munkakört tölt be. Rövidebb teljes napi 

munkaidőben a felek szabadon megállapodhatnak. 

A napi munkaidő mértékét a felek a munkaszerződésben állapítják meg 

(ebbe az előkészítő és befejező tevékenységek beleszámítanak, de nem 

számít bele például a munkahely és a munkavállaló lakóhelye közötti 

közlekedéssel töltött idő.). 

A rendes munkaidő beosztása 

A munkaidő mértékének a meghatározása a felek megállapodásán múlik 

a jogszabályi keretek között. Ehhez képest a munkavállaló munkaidő-

beosztását, a munkarendet a munkáltató határozza meg (azaz, hogy a 

munkavállaló konkrétan milyen napokon, mettől-meddig végez munkát). 

Többek között az alábbi szempontokat kell figyelembe venni a munkaidő-

beosztás meghatározásánál. 

- Az egészséges és biztonságos munkavégzés követelményeire 

figyelemmel kell beosztania a munkaidőt. 

- A munkaidő-beosztást legalább hét nappal korábban, legalább 

egy hétre írásban kell közölni, ennek hiányában az utolsó 

munkaidő-beosztás lesz az irányadó. A munkáltató a közölt 

munkaidő-beosztást, ha gazdálkodásában vagy működésében 

előre nem látható körülmény merül fel, a beosztás szerinti napi 

munkaidő kezdetét megelőzően legalább kilencvenhat órával 

korábban módosíthatja. A munkáltató a közölt munkaidő-

beosztást a munkavállaló írásbeli kérésére is módosíthatja. 

- A törvény megadja, hogy egy munkanapon minimum és 

maximum mennyi lehet a munkavállaló beosztás szerinti 

munkaideje, továbbá a beosztás szerinti heti munkaidő 

minimumát és maximumát is meghatározza.  

Általános munkarend: a munkaidőt a munkáltató hétfőtől péntekig 

osztja be. 

Egyenlő és egyenlőtlen munkaidő-beosztás: Egyenlő munkaidő-

beosztásról beszélünk, ha a beosztás szerinti munkaidő minden nap 

ugyanannyi (hétfőtől péntekig 8 óra). Az egyenlőtlen munkaidő-beosztás 

azt jelenti, hogy a munkavállalót az egyes munkanapokon eltérő 

óraszámban lehet dolgoztatni. Egyenlőtlen munkaidő-beosztás csak 

akkor vezethető be, ha a munkáltató munkaidőkeretet vagy elszámolási 

időszakot alkalmaz. 
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2. Rendkívüli munkaidő 

A rendkívüli munkaidő kívül esik a rendes munkaidőn, azaz alapvetően 

a munkavállaló rendelkezésére álló szabadidő lenne. A munkáltató 

érdeke azonban megkívánhatja, hogy erre az időszakra is munkavégzést 

rendeljen el. 

Mi minősül rendkívüli munkaidőnek? 

- Ha a munkavállaló a munkaidő-beosztásától eltérő időben köteles 

munkát végezni – a munkanapján vagy a munkavállaló beosztás 

szerinti pihenőnapján. 

- A munkaidőkereten felüli munkaidő tartama. 

- Elszámolási időszak esetén az ennek alapjául szolgáló heti 

munkaidőt meghaladó munkaidő. 

- Az ügyelet tartama (amely a munkáltató által meghatározott 

helyen történik), ennek teljes tartama rendkívüli munkaidőnek 

minősül. 

- Ha a készenlét alatt a munkáltató munkavégzést rendel el (a 

készenlét helyét a munkavállaló határozza meg) 

A Mt. alapján naptári évenként maximum 250 túlóra rendelhető el, 

melyet a Kollektív Szerződés 300 órára emelhet. 

A Mt. 109. §-a szerint a munkavállaló és a munkáltató írásbeli 

megállapodása alapján naptári évenként ezen kívül plusz 150 óra 

rendkívüli munkaidő rendelhető el (önként vállalt túlmunka). A 

munkavállaló a megállapodást a naptári év végére mondhatja fel. 

Egyes speciális helyzetű munkavállalói csoportok részére nem 

rendelhető el túlóra (pl. várandósság, gyermekét egyedül nevelő 

munkavállaló gyermeke 3 éves koráig). 

Túlórapótlék 

A rendkívüli munkavégzés, vagyis a túlóra után járó bérpótlék a 

munkavállalókat a rendes munkaidőre járó munkabérén felül illeti meg. 

Tehát értelemszerűen a rendkívüli munkavégzés időszakára a 

dolgozónak jár az időarányos munkabére és a túlóra pótlék is. 

50% bérpótlék jár a napi munkaidő-beosztás szerinti munkaidőt 

meghaladóan elrendelt túlóra esetén. 100% bérpótlék jár a heti 

pihenőidőre elrendelt túlóra esetén. 

3. Pihenőidő 

Pihenőidőnek nevezzük a munkavállaló rendelkezésre álló 

időtartamokat. 

Egy munkanapon belüli pihenés = munkaközi szünet – ha a 

munkavégzés a 6 órát meghaladja, akkor legalább egyszer 20 perc 

munkaközi szünetet kell biztosítani a munkavégzés megszakításával. A 

munkaközi szünet (tipikusan ebédidő) a napi munkaidőbe nem számít 

bele. 

Két munkanap közötti pihenés = napi pihenőidő. Főszabály szerint a 

munkavállaló részére a napi munkájának befejezése és a következő napi 

munkakezdés között legalább 11 óra egybefüggő pihenőidőt kell 

biztosítani. 

Heti szintű kikapcsolódás = heti pihenőnap vagy pihenőidő – A 

munkavállalót főszabály szerint heti két pihenőnap illeti meg, melyből 

havonta egy pihenőnapnak vasárnapra kell esnie. A heti pihenőnapok 

helyett a munkavállalónak legalább 48 órát kitevő, megszakítás nélküli 

heti pihenőidő is kiadható, melybe szintén legalább havonta egy 

vasárnapnak bele kell esnie. 

Éves mértékben = szabadság. 

4. Szabadság 

Az éves fizetett szabadsághoz való jog a munkavállalók Alaptörvényben 

foglalt alapjoga. A munkáltató rendelkezésére álló időből jár, amelyért a 

munkavállalónak fizetés (távolléti díj) jár. 

A szabadság mértéke 

A munkavállalónak a munkában töltött idő alapján jár szabadság. A Mt. 

a szabadságot naptári évre határozza meg. Ha a munkaviszony év 
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közben kezdődik vagy év közben szűnik meg, akkor a törvényben 

meghatározott szabadságnapok száma időarányosan jár. 

A szabadság alapszabadságból és pótszabadságból áll. 

Alapszabadság = naptári évenként 20 nap, a pótszabadság pedig 

különféle élethelyzetre tekintettel jár. A munkavállaló életéveinek 

előrehaladtával a szabadság mértéke 1-1 napokkal nő. A 45. életév 

betöltésekor eléri a maximumot (plusz 10 nap). 

Pótszabadság jár ezen felül a 16 éven aluli gyermeket nevelő szülőnek, 

gyermeke születésekor az apának, egészségkárosodással élő 

munkavállalónak, fiatal munkavállalónak stb. 

A szabadság kiadása 

Nagyrészt a munkáltató dönt arról, hogy mikor részesül a munkavállaló 

fizetett szabadságban. Ugyanakkor a kiadás ütemezésében köteles 

meghallgatni a munkavállalót. A kiadás időpontját a munkavállalóval 

legkésőbb a szabadság kezdete előtt 15 nappal közölni kell. A 

szabadságkiadás korlátja, hogy naptári évenként legalább egy 

alkalommal legalább 14 napos egybefüggő távollétet kell biztosítani. 

A munkáltató évente 7 munkanap szabadságot a munkavállaló 

kérésének megfelelően köteles kiadni. A munkavállalónak az erre 

vonatkozó igényét legalább 15 nappal a szabadság kívánt kezdete előtt 

be kell jelentenie. 

A szabadság kiadásával kapcsolatban fontos, hogy az alapvető 

szabályokat mindkét félnek be kell tartania: joggal való visszaélés 

tilalma, méltányos joggyakorlás követelménye, együttműködési 

kötelezettség. A szabadságot az esedékesség évében kell kiadni, pénzben 

megváltani nem lehet. 

A munkáltató kivételesen fontos gazdasági érdekből vagy a működését 

közvetlenül és súlyosan érintő okból, a költségek viselése mellett a 

kiadás közölt időpontját módosíthatja, illetve a már megkezdett 

szabadságot megszakíthatja. 

4. Szabadsághoz hasonló, részben fizetés nélküli/részben fizetett 

távollétek 

Betegszabadság (a keresőképtelenség első 15 napjára). Erre az 

időszakra a munkáltató a fizetése egy részét, a távolléti díj 70 %-át fizeti 

ki a munkavállaló részére. 15 napon túl már nem a munkáltató fizet, 

hanem a társadalombiztosítás alapján jár pl. táppénz. 

Szülési szabadság – anya, a gyermeket örökbefogadás céljából 

gondozásba vevő anya jogosult rá, a szülési szabadság tartama 24 

egybefüggő hét, amelyből kettő hetet kötelező igénybe venni. Lehetőleg 4 

héttel a szülés várható időpontja előtt kell megkezdeni. Tb. juttatások 

járnak. 

Fizetés nélküli szabadság – Meghatározott esetekben lehet fizetés 

nélküli szabadságra menni. (3 év alatti gyermek gondozása, 10 év alatti 

gyermek személyes gondozása, tartósan beteg hozzátartozó személy 

ápolása max. 2 évig, önkéntes tartalékos katonai szolgálat). 

VII. Munkaviszony megszűnés, megszüntetés 

A munkaviszony megszűnése a törvény erejénél fogva, a felek akaratától 

függetlenül következik be, azonnali hatállyal, abban a pillanatban, 

amikor a törvényi feltétel bekövetkezik. 

A munkaviszonyt megszüntetni a törvényben meghatározott jogcímeken 

lehet, de ez nem automatikus, a felek egyikének vagy mindkét félnek a 

jognyilatkozata útján történik, általában indokolni kell és lehet azonnali 

hatályú vagy egy későbbi időpontban hatályosuló. 

1. Megszűnési okok: 

- a munkavállaló halála - nincs öröklés, jogutódlás a 

munkavállalói oldalon - az örökössel egy elszámolási jogviszony 

áll fenn, amikor a munkavállaló részére valamilyen juttatást kell 

még kifizetni, vagy valamilyen kötelezettséggel tartozik még a 

munkáltató a munkavállalónak, ezek a hagyaték részét képezik, 

- a munkáltató jogutód nélküli megszűnése - úgy kell kezelni 

a helyzetet, mintha a munkáltató mondott volna fel a 
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munkavállalónak, így a munkavállalót megilleti a végkielégítés, 

felmentési időre járó távolléti díj, 

- a határozott idő lejárta - felek által előre meghatározott 

időpontban megszűnik a munkaviszony,  

- jogviszonyváltás - a munkáltató működését szabályozó 

foglalkoztatási jogszabály megváltozik, külön jogszabály alapján 

a munkáltató egy másik foglalkoztatási törvény hatálya alá kerül 

pl. a Kjt. hatálya alól az Mt. hatálya alá kerül a munkáltató,  

- törvényben meghatározott más esetben - pl. akit a 

közügyektől eltiltottak nem vállalhat tisztséget civil 

szervezetekben, ill. bizonyos munkaköröket nem láthat el, amikor 

az ítélet jogerőre emelkedik a törvény erejénél fogva megszűnik 

az alapjogviszony, amely keretében ezeket a tisztségeket ellátta 

(büntetőítéletek közül ez az egyetlen, aminek megszüntető hatása 

van, minden más esetben a munkáltatónak kell intézkedni a 

jogviszony megszüntetése iránt - pl. a járművezetéstől eltiltás 

esetén a sofőr jogviszonyát fenntarthatatlanná teszi, ha a 

vezetéstől eltiltják, de a munkaviszony megszűnése nem áll be 

automatikusan, ha a munkáltató tudomást szerez róla, neki kell 

megszüntetni jognyilatkozatával a munkaviszonyt.) 

2. A munkaviszony megszüntetése 

1. közös megegyezés  

2. felmondás 

3. azonnali hatályú felmondás: 

- próbaidő alatti 

- határozott idejű munkaviszonyokban, amivel csak a munkáltató 

élhet 

- indokoláshoz kötött azonnali hatályú felmondás 

4. jogviszonyt megszüntető hatással bír az elállás (a munkaviszony 

a maga teljességében még nem áll fenn) 

5. ha érvénytelenül jön létre egy jogviszony, a munkáltató köteles 

haladéktalanul azonnali hatállyal felszámolni, kivéve, ha el tudják 

hárítani a felek az érvénytelenség okát; ha ez az érvénytelenség a 

munkáltatónak felróható, az ő érdekkörében merült fel, akkor a 

végkielégítés és felmentéssel járó díjazás is megilleti a munkavállalót  

Pl. szakszervezeti vezetőnek kellett felszámolni a jogviszonyát azért, 

mert az általa betöltött munkakört a “szakszervezeti bizalmi” 

megnevezést viselte, ami érvénytelenségi ok, mivel munkakör nincs, 

legfeljebb a szakszervezetnél, de a szakszervezeti bizalmi alapvetően egy 

olyan személy, aki a szakszervezet érdekében tevékenykedik. Tilos a 

munkáltató és a szakszervezet szervezeti összefonódása, így ez egy 

orvosolhatatlan kérdés tekintettel arra, a munkakör kötelező eleme a 

munkaszerződésnek - az állami tulajdonú társaságnál az Mt. 29. §-ra 

hivatkozva azonnali hatállyal felszámolták a jogviszonyt. 

A munkaviszony megszüntetésének alapvető követelményei: 

- alakisági előírás: minden megszüntető jognyilatkozatot írásba 

kell foglalni (főszabály) 

- jogviszonyt megszüntető jognyilatkozat közlése: a közlés 

időpontjában vagy a kézbesítési vélelem beálltakor váltja ki a 

joghatást a jognyilatkozat, közölni a jognyilatkozatot személyesen 

vagy postai úton is lehet, személyesen közölt jognyilatkozat 

esetén a jognyilatkozat átvételét a másik fél aláírásával vagy két 

tanú aláírásával lehet igazolni 

- a munkáltatói jogkör gyakorlójának /munkavállalónak alá kell 

írnia a jognyilatkozatot, de utólag is jóvá lehet hagyni azt is, amit 

nem a munkáltatói jogkör gyakorlója tett, akár elsőfokú 

eljárásában is utólag megerősítheti a jogkör gyakorlója az 

asszisztense jognyilatkozatát 

- a munkáltatói jogkör gyakorlójának jogorvoslati kioktatást kell 

tenni jognyilatkozatában, azaz tájékoztatni kell a munkavállalót 

arról, hogy 30 napon belül lehet keresetet benyújtani a 

jognyilatkozat megtámadása céljából, (Jó tudni, hogy amennyiben 

ilyen tájékoztatást nem tartalmaz a munkáltató jognyilatkozata, 

úgy 30 napról 6 hónapra nő a keresetindítási határidő.) 

3. Határozatlan idejű munkaszerződés esetén munkaviszony 

munkáltatói megszüntetése  
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Ha a munkaviszonyt a munkáltató szünteti meg rendes felmondással, a 

felmondást indokolni kell. 

Ez alól 2 kivétel van: 

- ha legkésőbb a munkaviszony megszüntetésének időpontjában a 

munkavállaló nyugdíjasnak minősül vagy  

- vezető állású. 

Az indokolás minőségi követelményei (a 95. számú munkaügyi 

kollégiumi állásfoglalás alapján): 

- A felmondás indokának világosnak kell lennie: a munkavállaló 

értse meg, hogy miért nincs szükség a munkájára a továbbiakban 

- az indokolás tartalmazza azokat a konkrét tényeket, 

körülményeket, amelyekre a nyilatkozattevő a munkaviszony 

megszüntetését alapozza. A másik fél számára a világos indokolás 

követelménye teremti meg a lehetőséget arra, hogy nyomban 

megismerhesse és ellenőrizhesse a felmondást megalapozó 

okokat.  

- A felmondás indokának valósnak kell lennie - akkor tekinthető 

valósnak a felmondás indokolása, ha az objektíve igaz, tényekkel 

alátámasztható és helytálló, azaz megfelel az objektív 

tényszerűségnek. Vita esetén ennek bizonyítása a 

nyilatkozattevőt terheli. A felmondásban rögzített indokolás 

véglegesnek tekinthető és közlését követően nem bővíthető, tehát 

utólag, pl. a bíróságon a munkáltató nem hivatkozhat más 

tényekre, mint amire a felmondás indokolásában hivatkozott. Ha 

a felmondás indokolása több különálló okot tartalmaz, akkor is 

helye van az intézkedés jogszerűsége megállapításának, ha nem 

mindegyik indok bizonyult valónak, azonban a bebizonyosodott ok 

a munkáltató intézkedésének jogszerű indokául szolgálhat. A 

felmondás okának már a közlés időpontjában fenn kell állnia. 

Nem jogszerű tehát olyan eseményre hivatkozva felmondást 

közölni, amely csak a jövőben következik be. 

- A felmondás indokának okszerűnek kell lennie - a felmondás 

valós okának okozati összefüggésben kell állnia a munkaviszony 

elvesztésével. A tényeknek megfelelő felmondási indok 

okszerűségéből lehet ugyanis megállapítani azt, hogy az adott 

esetben a munkavállaló munkájára a munkáltatónál a felhozott 

indok következtében valóban nincs szükség. Az indokolásnak 

kellően komolynak és meggyőzőnek kell lennie, hogy alátámassza 

a munkaviszony rendeltetésvesztését, és ezáltal a munkaviszony 

megszüntetésének szükségességét. Az okszerűség 

követelményének fennállását nem csak általánosságban és az 

elvont tényállás szintjén, hanem a konkrét eset egyedi 

körülményeihez igazodóan is vizsgálni kell. Ennek során többek 

között olyan szempontokra is figyelemmel kell lenni, mint a 

munkaviszony időtartama, a munkavállaló munkakörének 

bizalmi jellege, a munkaviszonybeli „előélete”. Nem tekinthető pl. 

okszerűnek az a felmondás, amely a huzamos ideje 

munkaviszonyban álló munkavállaló egyszeri, elszigetelt 

esetként előforduló késésére hivatkozik. 

A munkáltató az alábbi okokra alapozhatja a rendes felmondást (az 

indokolásban ezeknek az okoknak a fennállását kell kifejtenie):  

1. a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos 

magatartása - jellemzően egy kötelezettségszegéshez 

kapcsolódik pl. rendszeres késés, utasítás nem teljesítése, 

összeférhetetlen magatartás, a munkavállaló elveszíti olyan 

engedélyét, amivel a feladatot el tudja látni (pl. jogosítványát) 

2. a munkavállaló képessége - a munkavállaló személyében rejlő 

körülmény pl. nyelvtudás hiánya, egészségügyi alkalmatlanság a 

munkakör betöltésére;  

- ha a munkavállaló képességére alapítja a megszüntetést a 

munkáltató, nagyon körültekintően kell dokumentálni a 

teljesítményalapú indokot, nem biztos, hogy ténylegesen is a 

munkavállaló képességén múlt, hogy nem nyújtotta a megfelelő 

teljesítményt, 

- egészségügyi alkalmatlanságra alapított felmondás esetén a 

foglalkozás egészségügyi vizsgálat több fokú, a munkavállalónak 

is van fellebbezési joga, ha nem ért egyet az orvos döntésével, a 

másodfokú szervhez fordulhat és kérheti az alkalmasság 

megállapítását, ha ilyen esetben a munkáltató azelőtt közli a 

felmondást, hogy a jogorvoslati jog elenyészett volna, ez 

automatikus jogellenességet fog jelenteni, meg kell várni ugyanis, 

hogy lejárjon a másodfokú szervhez fordulás joga (15 nap) - a bírói 

gyakorlat az egészségügyi alkalmassági vizsgálatot 
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bizonyítékként kezeli, de nem perdöntő, ettől függetlenül a 

munkáltatónak bizonyítania kell, hogy a munkavállaló tényleg 

alkalmatlan volt, tényleg nem volt meg az egészségügyi képessége 

3. a munkáltató működésével összefüggő ok - gazdaságosan 

nem tudja már fenntartani a munkaviszonyt, ezért megszünteti a 

munkavállaló feladatait 

További fontos szabályok:  

A munkaviszony megszűnik a jogellenes munkaviszony megszüntetés 

esetén is. Visszavonni csak akkor lehet a hatályosult jognyilatkozatot 

(tehát amikor már közölték a másik féllel, és ezzel kiváltotta a joghatást), 

ha ehhez a másik fél hozzájárul. A felmondás indokolása nem elég, ha a 

minőségi követelményeknek megfelel (világos, valós, okszerű), az 

alapelveknek is meg kell felelnie, még akkor is, ha kivételesen nem kell 

indokolni - a felmondásnak ekkor is rendeltetésszerűnek kell lennie és 

nem sértheti az egyenlő bánásmód követelményét. Pl. rendeltetésellenes 

joggyakorlás (védett tulajdonság miatt), ha azért rúgnak ki egy 

munkavállalót, mert szakmai vitába keveredik és ez nem tetszik a 

munkáltatónak. 

4. A munkaviszony megszüntetése közös megegyezéssel 

Ha a munkaviszonyt a felek közös megegyezéssel szüntetik meg, 

bármiben megállapodhatnak. Két dologban kell mindenképpen 

megegyezni: egybehangzó akaratnyilatkozat szükséges (vagyis mindkét 

fél ugyanazt mondja, írja alá) arra vonatkozóan, hogy a felek meg 

akarják szüntetni a jogviszonyt és meg kell jelölni, hogy milyen nappal 

szüntetik meg a jogviszonyt.  

5. Azonnali hatályú felmondás 

Próbaidő alatt azonnali hatályú felmondással indokolás nélkül 

bármelyik fél megszüntetheti a munkaviszonyt: 

- feltétele, hogy legyen érvényesen kikötött próbaidő (Mt. hatálya 

alatt max. 3 hónap), 

- bármelyik fél élhet a felmondással, nem érvényes az ellentétes 

kikötés, 

- nincs indokolási kötelezettség, de ha indokol valaki, akkor helyt 

kell azért állni, 

- a próbaidő alatt kell közölni az azonnali hatályú felmondást, nem 

a postára adás időpontja, hanem az átadás (postai úton 

kézbesített stb) időpontja számít - ha túllépi a próbaidő tartamát 

(pl 3. hónapot követő napon közli), akkor már elkésett és az ilyen 

módon közölt azonnali hatályú felmondás indokolás nélkül 

jogellenes munkaviszony megszüntetést fog jelenteni,  

- nincs lehetőség felmondási időhöz hasonló időtartamot 

belefoglalni a felmondásba, azonnali hatállyal megszűnik. 

Határozott idejű jogviszony elszámolási jogviszonnyá alakítása (csak a 

munkáltató által) 

- csak a munkáltató élhet vele 

- el kell számolni a munkavállalóval - a munkaviszonyból még 

hátralévő, de legfeljebb 12 havi távolléti díját ki kell fizetni, a 

munkavállaló felé pénzben megváltásra kerül a jogviszony 

- akkor is megszűnik a jogviszony, ha a munkáltató még nem fizeti 

ki ezeket a járandóságokat, kötelmi igénnyé alakul, tehát a 

munkaviszony nem lesz ki nem fizetés esetén jogellenes, hanem 

fizetési meghagyással lehet követelni a munkáltatótól a tartozást 

- azonnali hatállyal megszűnik 

- nem kell indokolni 

6. Azonnali hatályú felmondás indokolással  

A munkáltató vagy a munkavállaló a munkaviszonyt azonnali hatályú 

felmondással indokolással megszüntetheti, ha a másik fél 

a) a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét 

szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben 

megszegi, vagy 

b) egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony 

fenntartását lehetetlenné tesz -  
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Ennek közlésére az alábbi határidőt írja elő az Mt.: A tudomásszerzéstől 

számított tizenöt napon, legfeljebb azonban az ok bekövetkeztétől 

számított egy éven belül közölhető. 

Ha a munkavállaló mond fel (indokolással) azonnali hatállyal, jár arra 

az időszakra a távolléti díj, amely a munkáltató felmondása esetén a 

felmondási idejére járna, illetve végkielégítés, ha fennállnak annak a 

feltételei. 

7. Végkielégítés 

A munkavállalót akkor illeti meg, ha munkaviszonya az alábbi jogcímen 

szűnik meg: 

- a munkáltató felmondása, 

- a munkáltató jogutód nélküli megszűnése, vagy 

- jogviszonyváltás 

Nem jár végkielégítés, ha 

- a munkavállaló a felmondás közlésének vagy a munkáltató 

jogutód nélküli megszűnésének időpontjában nyugdíjasnak 

minősül, vagy 

- a felmondás indoka a munkavállaló munkaviszonnyal 

kapcsolatos magatartása vagy a nem egészségi okkal összefüggő 

képessége. 

VIII. Home office, távmunka szabályai 

1. Mit jelent a home office vagy távmunkavégzés? 

A home office vagy távmunkavégzés a munkáltató székhelyén, 

telephelyén kívüli munkavégzési formákat jelent és lehetséges 

bármilyen olyan tevékenységre, amelyek távmunkában észszerűen 

végezhetők. 

2. Hogyan fejlődött a szabályozás napjainkban? 

Magyarországon a távmunkavégzés a koronavírus világjárvány miatt 

elrendelt veszélyhelyzet (2020. március) következtében terjedt el és az 

ezzel kapcsolatos szabályozás ennek következtében fejlődött. 

2020. június 17-ig a 47/2020. (III.18.) Kormányrendelet 6. § alapján a 

munkáltató a munkavállaló számára az otthoni munkavégzést és a 

távmunkavégzést egyoldalúan elrendelhette. 

Ezt követően napirenden voltak a távoli munkavégzés problémájának 

egyszerűsítésére irányuló törekvések. A jogalkotó a veszélyhelyzetben 

megalkotott rendeletekkel új szabályokat vezetett be a veszélyhelyzet 

során a távmunkával kapcsolatos szabályok alkalmazásáról szóló 

487/2020. (XI. 11.) Kormányrendeletben. A veszélyhelyzet végével (a 

jelenlegi információk szerint a veszélyhelyzet vége 2022. június 1.) ezek 

a rendkívüli szabályok a rendes szabályok helyébe lépnek a 

veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. 

évi CXXX. törvény 74. §-a alapján. Tehát a veszélyhelyzeti, jelenleg 

alkalmazandó szabályok maradnak a végleges szabályok. 

3. Távoli munkavégzés szabályai 

Általános rendelkezések 

A magyar munkajog koncepcionális főszabálya, hogy a munkáltató 

biztosítja a munkavégzéshez szükséges feltételeket (a munkavégzés 

helyét, eszközeit és az irányítást). 

A Mt. 51. § (1) bekezdése szerint a munkáltató köteles a munkavállalót 

a munkaszerződés és a munkaviszonyra vonatkozó szabályok szerint 

foglalkoztatni, továbbá - a felek eltérő megállapodása hiányában - a 

munkavégzéshez szükséges feltételeket biztosítani. 

Látható tehát, hogy a munkáltató és a munkavállaló megállapodásuk 

alapján dönthetnek úgy, hogy a munkavállaló biztosítja a munkavégzés 

feltételeit. Ebben az esetben viszont a munkáltató köteles megtéríteni a 

munkaviszony teljesítésével kapcsolatban felmerült költségeit. 
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A munkajogban az általános szabályok szerint lehetséges az egyoldalúan 

elrendelt távoli munkavégzés az Mt. 53. §-a alapján, azonban lehetőség 

van arra is, hogy a felek távoli munkavégzésben állapodjanak meg. 

Egyoldalúan elrendelt munkavégzés Mt. 53. § 

A Munka törvénykönyve 53. §-a tartalmazza a munkaszerződéstől eltérő 

foglalkoztatás szabályait. Ez alapján a munkáltató jogosult utasítási 

jogából fakadóan naptári évenként 44 beosztás szerinti munkanapot meg 

nem haladóan elrendelni a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatást 

(más munkakörben, más munkahelyen és más munkáltatónál). Ez 

alapján a munkáltató egyoldalúan elrendelheti a távoli/otthoni 

munkavégzést. Ugyanakkor ebben az esetben is a munkáltató köteles a 

munkavégzés feltételeit biztosítani. 

Home office/távmunka megállapodás alapján 

A veszélyhelyzeti kormányrendelet és az Mt. módosítása következtében 

módosultak a távmunkavégzés szabályai. Erre tekintettel a fentiektől 

eltérően távmunkavégzés/home office a felek megállapodása alapján 

lehetséges. 

4. Mit jelent a távmunkavégzés a jelenleg hatályos és a 

veszélyhelyzet megszűnésével hatályba lépő szabályok szerint? 

Az Mt. 196. § 1) bekezdése szerint a távmunkavégzés esetén a 

munkavállaló a munkát a munkaidő egy részében (tehát lehetséges a 

hibrid munkavégzés is) vagy egészében a munkáltató telephelyétől 

elkülönült helyen (a munkavégzés helyét szükséges megjelölni) végzi. 

Ha a munkavállaló és a munkáltató a munkaszerződésben állapodik meg 

a távmunkavégzésben, a megállapodást írásba kell foglalni/a 

munkaszerződés módosítása szükséges. A felek szabadon határozhatják 

meg a munkavégzés feltételeit. Ha a megállapodásuk nem terjed ki rá, 

akkor: 

- a munkáltató utasítási joga a munkavállaló által ellátandó 

feladatok meghatározására terjed ki, 

- a munkáltató az ellenőrzési jogát távolról számítástechnikai 

eszköz alkalmazásával gyakorolja, 

- a munkavállaló a munkáltató telephelyén a tárgyévben legfeljebb 

a munkanapok egyharmada esetén végez munkát, és 

- a munkáltató biztosítja, hogy a munkavállaló a területére 

beléphessen és más munkavállalóval kapcsolatot tartson. 

Ha a munkáltató az ellenőrzés jogát a távmunkavégzés helyén 

gyakorolja, akkor az ellenőrzés nem jelenthet a munkavállaló, valamint 

a távmunkavégzés helyeként szolgáló ingatlant használó más személy 

számára aránytalan terhet. 

5. Munkavédelemmel kapcsolatos szabályok 

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) tartalmaz a 

távmunkavégzéssel kapcsolatban speciális rendelkezéseket. Ezek a 

szabályok jelenleg a veszélyhelyzeti szabályozásra tekintettel 

módosultak, mely szabályok a veszélyhelyzet végével véglegesednek és 

alkalmazandók lesznek. 

Mvt. 86. § A) A távmunkavégzés - a munkáltatóval kötött megállapodás 

alapján - a munkavállaló által biztosított munkaeszközzel is történhet. 

Az ilyen munkaeszköz esetén a munkáltató a kockázatértékelés 

elvégzése során győződik meg a munkaeszköz egészséget nem 

veszélyeztető és biztonságos állapotáról. A munkaeszköz egészséget nem 

veszélyeztető és biztonságos állapotának fenntartásáról ebben az esetben 

a munkavállaló gondoskodik. 

A szabályozás eltérően alakul azonban a számítástechnikai és nem 

számítástechnikai eszközökkel végzett munka esetén. 

Számítástechnikai eszközzel végzett munka 

- A munkáltató írásban tájékoztatja a munkavállalót a 

munkavégzéshez szükséges, egészséget nem veszélyeztető és 

biztonságos munkakörülmények szabályairól, 

- a munkavállaló a munkavégzés helyét a fenti munkakörülmények 

teljesülésére figyelemmel választja meg, 
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- a munkáltató a munkavédelmi szabályok megtartását - eltérő 

megállapodás hiányában - számítástechnikai eszköz 

alkalmazásával távolról ellenőrizheti. 

Nem számítástechnikai eszközzel végzett munka esetén 

- A felek előzetesen írásban megállapodnak a távmunkavégzés 

helyéről, 

- a távmunkavégzés csak a munkáltató által munkavédelmi 

szempontból előzetesen megfelelőnek minősített 

távmunkavégzési helyen folytatható, 

- a távmunkavégzési helyen a munkavállaló a munkáltató 

hozzájárulása nélkül nem változtathatja meg a 

munkakörülményeket, 

- a munkáltató vagy megbízottja rendszeresen köteles 

meggyőződni arról, hogy a távmunkavégzési helyen a 

munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek, a 

munkavállalók ismerik, illetve megtartják-e a rájuk vonatkozó 

rendelkezéseket, 

- a munkáltató vagy megbízottja a kockázatértékelés elvégzése, 

balesetvizsgálat lefolytatása, valamint a munkakörülmények 

ellenőrzése céljából léphet be és tartózkodhat a távmunkavégzési 

helyként szolgáló ingatlan területén. 

Munkahelyi baleset kérdése home-officeban 

- nincs egyelőre joggyakorlat, 

- az általános szabályok érvényesülnek, 

- Mt. 166. § (1) A munkáltató köteles megtéríteni a 

munkavállalónak a munkaviszonnyal összefüggésben okozott 

kárt. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az 

ellenőrzési körén kívül eső olyan körülmény okozta, amellyel nem 

kellett számolnia és nem volt elvárható, hogy a károkozó 

körülmény bekövetkezését elkerülje vagy a kárt elhárítsa, vagy a 

kárt kizárólag a károsult elháríthatatlan magatartása okozta. 

 

Az anyag elkészítéséhez részben dr. Takács Gábor a PPKE Szakvizsga 

felkészítő 2021. március-áprilisban elhangzott előadását és Dr. Halmos 

Szilvia - Dr. Petrovics Zoltán Munkajog (Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 

2014) című könyvét használtuk fel. 
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A tartozás behajtásának folyamatát három szakaszra oszthatjuk: 

- A tartozás keletkezésétől a jogi lehetőségekig 

- Jogi utak a követelés érvényesítésére 

- A végrehajtási eljárás  

Az alábbiakban áttekintjük azokat a (jogi) eszközöket, amelyeket az 

egyes szakaszokban segítségül lehet hívni az adós oldalán. Az Utcajogász 

Egyesület jogászaiként viszont abban szeretnénk némi iránymutatást 

adni, hogy mit lehet tenni olyan esetekben, ha adósságunk keletkezik és 

azt nem tudjuk határidőben befizetni. 

Az adósságkezelés tipikus állomásait az alábbi ábra mutatja be: 

 

I. A tartozás keletkezésétől a jogi lehetőségekig 

A tartozás keletkezése önmagában nem lehet indoka jogi eljárás 

megindításának. Tartozás keletkezik például egy hitelfelvétel esetén, ha 

részletre vásároltunk valamilyen árut, amikor a telefonszolgáltató 

kiállítja a telefonszámlánkat, ha utánfizetéssel adunk le rendelést. A 

kulcs az esedékesség.  

1. Az esedékesség fogalma:  

Jogi értelemben az esedékesség időpontja az a nap, amelyen vagy 

ameddig az adott fizetési kötelezettséget teljesíteni vállaltuk. Hitel 

esetén ez a nap havonta a részletfizetés határnapja, számla esetén a 

befizetési határidő utolsó napja, illetve az átvétel napja online rendelés 

esetén. Amennyiben a kötelezettség teljesítésére adott határidő 

eredménytelenül telik el, azaz nem történik meg a fizetés, úgy a másik 

félnek (a hitelezőnek) megnyílik a lehetősége arra, hogy a követelésének 

jogi úton szerezzen érvényt.  

2. A hitelező magatartása:  

Az esedékesség lejártát követően a hitelező magatartása lehet passzív 

(nem tesz semmit a tartozás behajtása érdekében) vagy aktív (jogi 

lépéseket tesz).  

A hitelező passzivitásának jogi szempontból jelentősége van. 

Elképzelhető, hogy olyan sokáig nem tesz semmit a követelésének 

érvényesítése érdekében, hogy a tartozás elévül. A tartozások nem 

maradnak fenn örökké, egy idő után akkor sem lehet érvényesíteni, 

behajtani azokat, ha egyébként jogszerűen keletkeztek. Ezt biztosítja az 

elévülés. Ha az elévülési idő eltelik, onnantól kezdve a követelés jogi úton 

nem érvényesíthető. Ez azt jelenti, hogy az elévült követelést - ha 

megfelelő helyen és időben hivatkozik az elévülésre - nem lehet 

számonkérni az adóson. Ha azonban az adós az elévült követelést önként 

teljesíti, a teljesítést nem lehet visszakövetelni. Az elévülési idő 

általában öt év, de vannak a főszabály alól kivételek. 

A hitelező aktív magatartása lehet, hogy felszólító levelet küld a tartozás 

megfizetésére, a követelés érvényesítésével egy erre szakosodott céget bíz 
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meg, a követelését végleg átruházza egy követeléskezelő cégre (ezt hívják 

úgy a jogászok, hogy engedményezés) vagy saját maga indít a követelés 

behajtására jogi eljárást.  

Fizetési felszólítás: A régi Ptk. szabályai szerint a fizetési felszólítás 

megszakította az elévülési időt. Ez azt jelentette, hogy a követelés 

nem csak 5 évig volt törvényesen követelhető, hanem akár többször öt 

évig is, hiszen a fizetési felszólítás megszakította az elévülési időt, ami 

aztán a felszólítás után újra indult.  Így gyakorlatilag könnyen el lehetett 

érni, hogy egy tartozás sokáig ne évüljön el, vagyis azt, hogy egy 

követelés fizetési meghagyással vagy bírósági úton nagyon sokáig 

érvényesíthető legyen. Ezen változtatott az új Polgári Törvénykönyv, ami 

2014. március 15-én lépett hatályba. Az új Ptk. hatálybalépésétől a 

fizetési felszólítás már nem szakítja meg az elévülést. Vagyis attól, hogy 

a követelés jogosultja igazolhatóan küld egy fizetési felszólítást az 

adósnak, attól az általános 5 éves elévülési idő nem szakad meg és a 

felszólítás után nem kezdődik elölről. Kivétel ez alól, ha a szerződést még 

az új Ptk. hatálybalépése előtt kötötték meg, mert a vonatkozó szabályok 

szerint ilyenkor a régi Ptk. szabályai szerint kell eljárni, vagyis ezekben 

az esetekben a felszólítás továbbra is megszakítja az elévülést. 

Az adós aktív magatartása 

Adósság felderítése: Fontos, bármely szakaszban is tart a folyamat, 

hogy az ügyfél emlékezzen a tartozás keletkezésére, vagy arra a 

jogügyletre, amelyből a tartozás eredhet. Előfordulhat ugyanis akár az 

is, hogy olyan követelést próbálnak behajtani rajta, amellyel nem 

tartozik vagy amelynek egy részével nem tartozik. Jelentősége ennek 

abból a szempontból van, hogy másféle jogi eszközökkel lehet élni akkor, 

ha az ügyfél biztosra mondja, hogy nem vagy nem annyival tartozik és 

másfajta jogi eszközök állnak rendelkezésre akkor, ha elismeri 

tartozását. Néhány esetben az ügyfél nem tudja, hogy megkötötte-e a 

tartozás alapjául szolgáló ügyletet vagy sem, vagy egyáltalán nem tud 

semmit a követelésről, amellyel hozzá fordultak, esetleg nincsenek már 

meg az iratok. Ilyenkor érdemes kikérni a követelés alapjául szolgáló, 

valamint a követeléssel összefüggő iratokat. Az iratokról másolatot lehet 

kérni a másik (szembenálló) féltől, illetve az illetékes hivatalos szervtől, 

a bíróságtól vagy a végrehajtótól. A szembenálló féltől az iratok 

kikérésére a legjobb, ha postai úton, ajánlott, tértivevénnyel feladott 

levélben kerül sor. Egy bírósági eljárásban csak az iratok, illetve 

megfelelő bizonyítékok birtokában tudja bizonyítani követelése jogos 

voltát. Bírósági, illetve végrehajtási szakban lehetőség van 

iratbetekintésre és az iratok lefotózására vagy azokról papír alapú 

másolat kérésére.  

Néhány esetben az ügyfél nem is tudja, hogy megkötötte-e a tartozás 

alapjául szolgáló ügyletet. Egyáltalán nem is tud semmit a követelésről, 

amellyel hozzá fordultak, esetleg nincsenek már meg az iratok. Ilyenkor 

érdemes kikérni a követelés alapjául szolgáló, valamint a követeléssel 

összefüggő iratokat. Az iratokról másolatot lehet kérni a másik 

(szembenálló) féltől, illetve az illetékes hivatalos szervtől, a bíróságtól 

vagy a végrehajtótól.  

Válasz a fizetési felszólításra: Abban az esetben, ha az ügyfél úgy 

nyilatkozik, hogy a tőle követelt összeggel nem tartozik, célszerű rövid 

válaszban tájékoztatni erről a másik felet. A válasz, a kommunikáció, az 

aktivitás fontos egy jogalap nélküli követelés esetén is, mivel a másik 

felet arra késztetheti, hogy ismételten átnézze az iratokat és azonosítsa 

az esetleges tévedését, ne kezdeményezzen jogi eljárást a követelés 

érvényesítésére, ha az nem megalapozott. 

Elévülésre hivatkozás: Az elévülés a követelés jogi úton való 

érvényesíthetőségének megszűnése, időmúlás miatt. Azt jelenti, hogy 

nem lehet bíróságon érvényesíteni azokat a követeléseket, amelyeknél az 

elévülési idő eltelt. Az elévüléssel maga az igény nem szűnik meg, de azt 

bíróság vagy más hatóság előtt már érvényesíteni nem lehet. Az elévülési 

idő akkor kezdődik, mikor fizetni kellett volna, vagyis az esedékességtől 

kell számolni az elévülési időt. Az elévülés hivatalból nem vehető 

figyelembe, arra az érdekeltnek kell hivatkoznia, és neki is kell 

bizonyítania. 

Az elévülési idő: 

- alapesetben öt év, 

- munkajogi igény: három év 

- gáz- vagy áramszolgáltatás: három év 

- mobiltelefon-előfizetésekből, internet-előfizetésekből eredő 

követelések: 1 év 
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- parkolási pótdíj elévülési ideje: 1 év 

- a tulajdoni igények nem évülnek el. 

Az elévülés nyugvása (ezután folytatódik az elévülési idő): Ha a 

követelést a jogosult menthető okból nem tudja érvényesíteni, az elévülés 

nyugszik. Ha az elévülés nyugszik, az akadály megszűnésétől számított 

egyéves – egyéves vagy ennél rövidebb elévülési idő esetén három 

hónapos – határidőn belül a követelés akkor is érvényesíthető, ha az 

elévülési idő már eltelt, vagy abból egy évnél – egyéves vagy ennél 

rövidebb elévülési idő esetén három hónapnál – kevesebb van hátra. 

Az elévülés megszakítja, azaz ezután újraindul az elévülési idő: 

- ha az adós elismeri a tartozást, 

- ha az adós és a hitelező egyezséget kötnek vagy módosítják a 

kötelezettséget, 

- ha a hitelező a követelését bírósági eljárásban érvényesíti vagy 

csődeljárásban bejelenti, 

- ha a szerződést 2014. március 15. napja előtt kötötték, 

megszakítja az elévülést az írásbeli fizetési felszólítás is. 

Részletfizetés: Ha írásos fizetési felszólítást kapott az ügyfél egy 

nagyobb összeg egyben történő befizetésére és a követelt összeggel saját 

belátása szerint is tartozik, úgy érdemes megpróbálni megállapodni a 

hitelezővel részletfizetésben. A megállapodásra irányuló írásbeli 

kérelemben elő kell adni a személyes körülményeket, hogy az ügyfél nem 

képes egyben kifizetni a tartozást és fel kell ajánlani olyan 

törlesztőrészletet, illetve ütemezést, amellyel ésszerű kereteken belül 

visszafizetésre kerül az összeg.  A nyomtatványok, kérelem leadásának 

módja gyakran elérhető az adott szolgáltató vagy követeléskezelő 

honlapján. 

Részletfizetés esetén ki kell hangsúlyozni, hogy a megállapított havi 

törlesztőrészleteket folyamatosan kell fizetni, mert a törlesztés 

elmaradása esetén a részletfizetési megállapodás általában hatályát 

veszti és a teljes követelés egyösszegben válik esedékessé. Ezért pl. fontos 

lehet, ha részletfizetési megállapodást kötöttünk és azt érzékeljük, hogy 

valami közbejött, vagy bizonyára közbe fog jönni, ami érinteni fogja a 

részlet megfizetését, időben szóljunk a követelés jogosultjának és 

jelezzük a fennakadást és azt is, hogy ez mikor fog helyreállni. Ez nem 

jelenti azt, hogy a követelés jogosultjának ne lehetne további jogi 

lépéseket indítani, de van esély a megértésre és az együttműködési 

szándék kinyilvánítása pozitív eredményt hozhat. 

Méltányosságból a tartozás elengedésének kérelmezése az 

ellenérdekű féltől: Méltányossági okokra hivatkozással lehet 

kérelmezni a tartozás egészének vagy egy részének elengedését is azzal, 

hogy egyidejűleg a tartozás fennmaradó részére részletfizetést is kérhet 

az ügyfél, ha csak úgy tudja annak teljesítését felelősséggel vállalni. A 

teljes tartozás elengedése nagyon ritka esetekben történik meg. Például 

az adóhatóság a magánszemély kérelme alapján az őt terhelő 

adótartozást, valamint a bírság- vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy 

elengedheti, ha azok megfizetése a saját és a vele együtt élő közeli 

hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti. 

Méltányolható oknak minősülhet a nagyon alacsony jövedelem, betegség, 

váratlan nehéz helyzet, eltartandó, gondoskodásra szoruló kiskorú vagy 

idős hozzátartozók. A méltányossági és a részletfizetési kérelemről a 

másik fél dönt saját belátása szerint, érdemes lehet ezért az adós 

körülményeit részletesen körülírni. Fontos, hogy a hitelező nem köteles 

helyt adni a méltányossági kérelemnek, elutasító döntését pedig nem kell 

indokolnia. 

II. Jogi utak a követelés érvényesítésére 

Fontos, hogy a követelés önkényesen nem hajtható be, kizárólag 

önkéntes teljesítésre és a követelés jogi úton való kikényszerítésére van 

lehetőség. A jogi út bírósági vagy közjegyző előtti eljárást, majd 

végrehajtási eljárást jelent. A végrehajtó az, aki inkasszó alá vonhatja a 

bankszámlát, letiltást adhat ki a fizetésre, ingó vagy ingatlan vagyont 

foglalhat le és értékesíthet, és más végrehajtási cselekményt 

foganatosíthat.  

A hitelező tehát abban az esetben, ha az adós nem teljesíti önként vagy 

felszólításra a követelését, jogi eljárást, bírósági peres eljárást vagy 

közjegyző előtti fizetési meghagyásos eljárást indíthat.  

1. Fizetési meghagyásos eljárás:  
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Az „fmh” a fizetési meghagyásos eljárás rövidítése. Ez az eljárás a 

közjegyző hatáskörébe tartozik és a részletszabályait a fizetési 

meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény tartalmazza. Az fmh a 

pénzkövetelések (pénztartozások) behajtásának gyors és hatékony 

eszköze. Ha valakinek tartoznak, akár néhány héten belül pénzéhez 

juthat ezzel az eljárással. Kizárólag fizetési meghagyásos eljárás útján 

érvényesíthető a követelés, ha a tartozás összege a hárommillió forintot 

nem haladja meg, pénz fizetésére irányul és lejárt, feltéve, hogy nem 

tartozik a kizárt esetek közé. Hárommillió forint felett, az egyéb 

feltételek fennállása esetén választható, hogy valaki fmh-t vagy pert 

indít a követelés érvényesítése iránt. 

A fizetési meghagyásos eljárás a közjegyző hatáskörébe tartozik, 

valamennyi közjegyző az ország egész területére illetékes, az 

ügyelosztás, azaz az, hogy kihez kerül az ügy, sorsolással történik. A 

kérelmet a közjegyző előtt szóban vagy elektronikus úton és papír alapon 

lehet előterjeszteni írásban, egy űrlap kitöltésével. Az eljárás díjköteles, 

amit a kérelem benyújtásakor köteles megfizetni a jogosult. Mértéke a 

pénzkövetelés eljárás megindításakor fennálló, járulékok nélkül 

számított összegének (díjalap) 3%-a, minimum 8.000 forint, illetve 

annyiszor 1.600 forint, ahány fél az eljárásban részt vesz, de maximum 

300.000 forint.  

Amennyiben a kötelezett a jogosult követelését elismeri vagy arra nem 

nyilatkozik, a fizetési meghagyás a kézhezvételt követő tizenhatodik 

napon jogerőssé válik.  

Ha nem nyilatkozik, az az egyik legnagyobb csapda az ügyfelek számára, 

hiszen a legtöbbször egy korábbi ismert címükre bedobott postai értesítőt 

meg sem kapnak, így a levelet sem veszik át, ami aztán „nem kereste” 

jelzéssel megy vissza, majd jogerőre emelkedik. Ha a jogerőre emelkedett 

fmh ellenére a kötelezett önként nem fizet, a jogosult végrehajtást 

kezdeményezhet a fizetési meghagyásban megjelölt összeg tekintetében. 

A fizetési meghagyásos eljárásban nincs tárgyalás, szünetelés, 

felfüggesztés és nincs bizonyítási eljárás sem. Ha a kötelezett a jogosult 

követelését nem ismeri el, azaz annak kellő időben, azaz a levél 

kézhezvételétől számított 15 napon belül (akár részben) ellentmond, az 

eljárás az ellentmondással érintett részben perré alakul.  

Hosszabb teljesítési határidő vagy részletfizetés kérelmezése a 

fizetési meghagyásos eljárásban 

Fontos, hogy ellentmondással elsősorban akkor célszerű élni, ha az 

ügyfél tényleg nem vagy nem annyival tartozik. Ha ugyanis ténylegesen 

tartozik az ügyfél, akkor a bírósági eljárás csak tovább növeli majd a 

költségeket és az ügyfél által megfizetendő összeget. Ha a kötelezett 

elismeri, hogy a jogosult követelése vele szemben fennáll, de nem tud 

fizetni, akkor kérheti a követelt összeg részletekben való megfizetésének, 

illetve a teljesítési határidő halasztásának az engedélyezését. Erre 

kizárólag az ellentmondásra nyitva álló határidőben, azaz az fmh 

kézhezvételétől számított tizenöt napon belül van lehetősége. 

Ha a jogosult hozzájárul a kötelezett kérelméhez, vagy az a felek 

méltányos érdekeit a közjegyző döntése alapján nem sérti, a közjegyző 

kivételesen helyt ad a kötelezett kérelmének. Ha a kötelezett bármely 

részletet elmulasztja megfizetni, az egész tartozás esedékessé 

válik, és a jogosult végrehajtási eljárást indíthat a meg nem 

fizetett követelés végrehajtására. A részletfizetés, illetve a fizetésre 

halasztás iránti kérelem díjköteles beadvány. A kötelezettnek a díjalap 

1%-át, de minimum 8.000, maximum 15.000 forintot kell megfizetnie a 

MOKK részére. 

Kézbesítési kifogás a fizetési meghagyásos eljárásban 

Amennyiben az fmh iratot a fél nem vette át, azaz postai kézbesítés 

esetén „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza a közjegyzőhöz, azt az 

ellenkező bizonyításáig a kézbesítés második megkísérlését követő 5. 

munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. Ezt az esetet nevezzük 

kézbesítési fikciónak  

Amennyiben az irat az „átvételt megtagadta” jelzéssel érkezik vissza, a 

kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni azt.. 

A címzett a kézbesítési fikció beálltáról való tudomásszerzéstől számított 

15 napon belül, de csak a kézbesítési vélelem beállta napjától számított 

3 hónapon belül kézbesítési kifogást terjeszthet elő a közjegyzőnél, 

amennyiben a kézbesítés nem volt szabályszerű, illetve a címzett 

önhibáján kívüli okból nem vette át az iratot. A szabályszerűtlen 
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kézbesítést igazolni kell a közjegyzőnél (pl. nem a címhely a kötelezett 

bejelentett lakó- vagy tartózkodási helye), míg az egyéb önhibán kívüli 

okot részletesen elő kell adni a közjegyzőnek írott beadványban.  

A kézbesítési fikció megdöntése a végrehajtási eljárás során is 

megtörténhet, ebben az esetben az ellentmondás előterjesztésével együtt 

a végrehajtás során felmerült, a jogosult által előlegezett költségeket a 

végrehajtónál megfizetni és ezt a közjegyzőnél okirattal igazolni kell. 

2. Peres eljárás 

Az ellentmondás következtében az eljárás kikerül a közjegyző 

hatásköréből, s mint peres eljárás, a bíróságon folyik tovább. Az 

ellentmondást az eljáró közjegyzőhöz kell megküldeni a fizetési 

meghagyás kézhezvételét követő tizenöt napon belül. Az ellentmondásba 

elegendő pusztán annyit írni, hogy vitatja, nem ért egyet, vagy nem is 

tartozik valaki, tehát indokolni nem kell 

Érdemi ellenkérelem a bírósági perben 

Ha az ügyféllel szemben a követelés érvényesítése érdekében pert indít 

a hitelező vagy ellentmondás folytán perré alakul az eljárás, az ügyfélnek 

a keresetlevél kézhezvételétől számított 45 napon belül érdemi 

ellenkérelemben van lehetősége előadni védekezését és azt, hogy miért 

nem vagy miért nem annyival tartozik, amennyit követelnek tőle. 

Elképzelhető, hogy a követelés elévült, erre is lehet hivatkozni a bírósági 

perben benyújtott érdemi ellenkérelemben, alátámasztva ezt a megfelelő 

bizonyítékokkal, sőt, az elévülést a bíróság csak és kizárólag arra való 

hivatkozás esetén veheti figyelembe.  

Hosszabb teljesítési határidő vagy részletfizetés kérelmezése a 

bíróságtól 

Peres eljárás során a bíróság elrendelheti a tartozás részletekben történő 

teljesítését is, ha ez a felek méltányos érdekeinek mérlegelése alapján, 

illetve a kötelezettség természete miatt indokoltnak mutatkozik. Erre a 

bíróságnak csak kérelem alapján van lehetősége. A bírósági perben lehet 

kérni azt is, hogy az adós a marasztaló ítéletben foglalt kötelezettségre 

hosszabb teljesítési határidőt kapjon, mint az általános (általában 15 

napos) teljesítési határidő.  

Részletfizetés kérelmezése az ellenérdekű féltől 

Lásd fentebb. 

Méltányosságból a tartozás elengedésének kérelmezése az 

ellenérdekű féltől 

Lásd fentebb. 

A fizetési meghagyásos eljárás és a bírósági peres eljárás végén 

születő jogerős döntés az, amely a felekre kötelező lesz és amely már 

rendes perorvoslattal nem támadható meg, így végrehajtható. A bíróság 

által hozott érdemi döntés (ítélet) elutasíthatja a hitelező keresetét (ha 

nem találja jogosnak a követelést) vagy helyt adhat neki és 

marasztalhatja az adóst a kereseti kérelemben foglaltakban.  

Marasztaló döntés esetén a bíróság határidőt szab az adósnak az 

önkéntes teljesítésre. 

III. A végrehajtási eljárás szakasza 

Ha az adós az önkéntes teljesítést elmulasztja, a hitelező önálló 

bírósági végrehajtóhoz fordulhat, kérve a döntés végrehajtását. Ha 

a hitelező nem kéri a végrehajtást, akkor nem indul meg automatikusan 

a végrehajtási eljárás. Ez a hitelező döntésétől függ. Ezen a ponton is 

előfordulhat, hogy a hitelező olyan sokáig vár a végrehajtás 

megindításával, hogy a végrehajtási jog elévül. A végrehajtási eljárás 

során a végrehajtó végrehajtási eljárási cselekmények foganatosítása 

útján behajtja a követelést és átadja azt a hitelezőnek. Ezzel lezárul a 

folyamat.  

A különböző jogi eljárások előrehaladtával egyre több járulékos költség 

merül fel és a tartozás összege folyamatosan növekszik. Fontos 

határvonal van a követelés informális úton történő érvényesítésére 

irányuló kísérlet (pl. írásbeli felszólítás küldése a hitelezői oldalról) és a 

jogi eljárás megindítása között. A jogi eljárás megindításáig plusz 
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költségként késedelmi kamattal számolhatunk, ezt követően azonban 

olyan további költségek merülnek fel, mint a peres vagy közjegyző előtti 

eljárás illetéke, ügyvédi munkadíj, végrehajtási eljárás illetéke, 

végrehajtói munkadíj, végrehajtó jutaléka stb.  

Fontos cél az adósságkezelés során, hogy ezeket a költségeket elkerüljük 

és minél korábbi fázisban létrejöjjön egy olyan egyezség a két fél között, 

amely mindkét fél számára megnyugtató megoldást jelent. Ez nagyban 

szolgálja az adós érdekét azért is, mert az informális szakaszában a 

folyamatnak valószínűleg a hitelezővel is könnyebb megállapodni 

részletfizetésben vagy méltányosságból a tartozás egy részének 

elengedésében. A hitelező ekkor még nem “fektetett be” a tartozás 

behajtásába (a felsorolt költségeket ő előlegezi) és biztonságosabb, 

költséghatékonyabb megoldás lehet számára is a kockázatos jogi 

eljárások kihagyásával létrejött megállapodás. A folyamat későbbi 

szakaszában, főleg a végrehajtási eljárás során a hitelezőnek már nem 

biztos, hogy érdekében áll megegyezni, sőt, a megállapodással járó 

vesződség többletterhet róhat rá, a követelésének a behajtása pedig már 

folyamatban van.  

A végrehajtó által foganatosított eljárási cselekmények 

Gyakori kérdések: 

Mennyit vonhatnak le munkabérből/nyugdíjból? 

A munkabérből történő levonásnál a nettó összeget kell alapul venni, 

ebből általában legfeljebb 33%-ot, kivételesen legfeljebb 50%-ot (pl. 

tartásdíj, munkabér követelés, jogalap nélkül felvett munkabér és tb 

ellátás. Több letiltás esetén) lehet levonni. A levonás után fennmaradó 

összegből korlátozás nélkül végrehajtás alá vonható a havonta kifizetett 

munkabérnek az a része, amely meghaladja az öregségi nyugdíj 

legalacsonyabb összegének ötszörösét (jelenleg: 28.500 x 5 = 142.500,- Ft-

ot). Nyugellátás esetén ugyanezek a százalékos határok. 

A levonás során mentes a végrehajtás alól a munkabérnek az a része, 

amely megfelel az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegének (jelenleg 

28.500,- Ft).  

Inkasszált bankszámla 

Ennyi a számlám egyenlege Ebből inkasszálható 

0-28.500 Ft 0 (mentes) 

28.500-114.000 Ft 42.750 Ft 

114.000 Ft felett 114.000 Ft feletti összeg 100%-a 

Lefoglalt gépjármű 

Az adós foglalkozásának gyakorlásához nélkülözhetetlen gépjármű 

lefoglalásakor csak a törzskönyvet foglalják le és az adós a gépjármű 

értékesítéséig azt használhatja. (Ha a forgalmi engedély vagy a 

törzskönyv lefoglalása meghiúsult, a végrehajtó az elidegenítési és 

terhelési tilalom nyilvántartásba történt bejegyzését követő harminc nap 

elteltével hívhatja fel a közlekedési igazgatási hatóságot, hogy a 

gépjárművet vonja ki a forgalomból; a hatóság köteles e felhívásnak 

haladéktalanul eleget tenni.) Amennyiben az ilyen gépjármű becsértéke 

személygépkocsi esetén nem éri el az 1,2 millió Ft-ot, a gépjármű mentes 

a végrehajtás alól. A gépjármű nem minősül foglalkozás gyakorlásához 

nélkülözhetetlennek pusztán az okból, hogy az adós azzal jár 

munkába. A végrehajtást foganatosító bíróság azonban a foglalásról való 

tudomásszerzést követő 8 napon belül előterjesztett kérelemre 

engedélyezheti a lefoglalt gépjármű árverésig történő használatát, ha az 

adósnak arra a munkavégzés helyszínére történő eljutása érdekében 

szüksége van.  

Megfizetett tartozás esetén miért folytatódik a végrehajtás? 

Az adósnak a végrehajtási eljárásban érvényesített és megfizetett 

tartozás mellett a végrehajtási költségeket is meg kell térítenie az eljáró 

végrehajtónak. A végrehajtót a végrehajtás 

foganatosításáért költségátalány, utazási költségátalány, készkiadás, 

munkadíj, és az adós teljesítése esetén ezeken felül behajtási 
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jutalék illeti meg. A munkadíj főszabály szerint a végrehajtási 

ügyértékhez (követelés összege + járulékai) igazodik.  

Kézbesítési kifogás 

Ha a kézbesítettnek tekintendő határozat jogerőre emelkedett (lásd a 2.c. 

fejezetet), a címzett az eljárásról történő tudomásszerzésétől számított 

tizenöt napon belül kifogást nyújthat be az elsőfokú határozatot hozó 

bíróságnál vagy közjegyzőnél. A kifogásnak a bíróság akkor ad helyt, ha 

a címzett a bírósági iratot nem vehette át, mivel a kézbesítés a hivatalos 

iratok kézbesítésére vonatkozó jogszabályok megsértésével történt meg, 

vagy más okból nem volt szabályszerű, vagy az iratot más okból 

önhibáján kívül nem volt módja átvenni. 

A kifogásban elő kell adni azokat a tényeket, körülményeket, amelyek a 

kézbesítés szabálytalanságát igazolják vagy a címzett részéről a 

hivatkozott okot támasztják alá. A kifogásnak az eljárás folytatására, 

illetve a végrehajtásra nincs halasztó hatálya. Ha azonban a kifogásban 

foglalt tények fennállása valószínűnek mutatkozik, a bíróság az 

eljárásnak vagy a határozat végrehajtásának felfüggesztését - az ellenfél 

meghallgatása nélkül - hivatalból is elrendelheti. A kifogásról a bíróság 

30 napon belül dönt. A kifogást visszautasító vagy elutasító határozat 

ellen külön fellebbezésnek van helye! Ha a bíróság a kifogásnak helyt ad, 

a kézbesítéshez fűződő jogkövetkezmények hatálytalanok, és a 

kézbesítést, illetve a már megtett intézkedéseket, eljárási 

cselekményeket meg kell ismételni, így újra lehetőség van ellentmondást 

előterjeszteni vagy érdemi védekezést előadni a követeléssel szemben. 

Végrehajtási lap visszavonása iránti kérelem 

A bíróság megtagadhatja a végrehajtási lap kiállítását. Különösen akkor 

kerülhet erre sor, ha a végrehajtási kérelmet nem a jogosult terjeszti elő 

vagy a végrehajtás általános feltételei nem állnak fenn (pl. nincs 

tartozás). Abban az esetben, ha a bíróságnak meg kellett volna tagadnia 

a végrehajtási lap kiállítását, de az jogszerűtlenül elrendelte a 

végrehajtást, az adós végrehajtási lap visszavonása iránti kérelmet 

terjeszthet elő. Ha a végrehajtási kérelem részben alaptalan (pl. tartozás 

összege nem valós), akkor a bíróság a végrehajtási lapot a kérelemtől 

eltérő tartalommal állítja ki. Erről végzést hoz, amit az adósnak is 

megküld. Ez ellen az adós fellebbezéssel élhet. 

Végrehajtási lap kijavítása, illetve kiegészítése iránti kérelem 

Ha a végrehajtási kérelem részben alaptalan volt, de a bíróság ennek 

orvoslására nem tett semmit, az adós kérheti a végrehajtási lap 

kijavítását, illetve kiegészítését. 

Végrehajtási jog elévülése 

A végrehajtási jog is elévülhet. A végrehajtási jog a követeléssel együtt 

évül el, ami annyit jelent, hogy a végrehajtási jog elévülési ideje 

megegyezik a követelés elévülési idejével. Ha például egy 

telefonszolgáltatásból eredő tartozás esetén semmi nem történik a 

fizetési meghagyás jogerőssé válását vagy az önkéntes teljesítésre adott 

határidő elteltét követő egy éven belül, úgy elévül a végrehajtási jog. 

Fontos, hogy az elévülésre, ahogy mindig, ebben az esetben is hivatkozni 

kell, tehát azt írásban be kell jelenteni a végrehajtónak és okirattal kell 

valószínűsíteni. Ilyenkor a végrehajtó felhívja a végrehajtást kérőt, hogy 

nyilatkozzon. Ha a végrehajtást kérő egyetért az elévüléssel, akkor leáll 

a további végrehajtás, ha vitatja, akkor a bíróságon folytatódik tovább az 

ügy. 

A végrehajtási jog elévülését megszakítják a végrehajtási cselekmények. 

Például, ha a hitelező kéri a végrehajtást a végrehajtónál, vagy a 

végrehajtó az adós munkabérére letiltást vezet. Az elévülési idő a 

megszakítást követően újraindul.  

 Végrehajtási kifogás 

Ha a végrehajtó megsérti a végrehajtási eljárási szabályokat és ennek a 

végrehajtási eljárás lefolyására érdemi kihatása van, végrehajtási 

kifogással lehet élni. A végrehajtási kifogás benyújtására nyitva álló 

határidő rövid. Az intézkedéstől vagy mulasztástól számított 15 napon 

belül kell a kifogást benyújtani a végrehajtónál, aki továbbítja azt a 

bíróságnak. A kifogásban le kell írni, hogy pontosan mi a kifogásolt 

intézkedés, és hogy az intézkedés megsemmisítését vagy 
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megváltoztatását mennyiben és milyen okból kívánja. A bíróságnak a 

kifogás elbírálására 45 napja van. 

Végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem 

A végrehajtást foganatosító bíróság az adós kérelmére kivételesen akkor 

függesztheti fel a végrehajtást, ha az adós a felfüggesztésre okot adó, 

méltányolható körülményt igazolta, és az adóst a végrehajtási eljárás 

során korábban nem sújtották rendbírsággal. A bíróság - ha a 

felfüggesztésről szóló döntéshez szükséges - a feleket meghallgathatja. A 

bíróság a felfüggesztésre okot adó, méltányolható körülmények körében 

kiemelten értékeli különösen az adós által eltartásra köteles és tartásra 

szoruló személyek számát, az adós vagy az eltartott személy tartós és 

súlyos betegségét, a végrehajtási eljárás során bekövetkezett és az adóst 

is sújtó természeti katasztrófát. 

Ha a végrehajtható okirat vagy a végrehajtó intézkedése ellen 

jogorvoslattal éltek, a jogorvoslatot elbíráló bíróság a végrehajtást 

felfüggesztheti. A bíróság a végrehajtást azokban az esetekben is 

felfüggesztheti, amelyekben ezt a perjogi szabályok vagy más törvény 

lehetővé teszi. A bíróság a végrehajtás felfüggesztése tárgyában 15 napon 

belül dönt és a felfüggesztést azonnal közli a végrehajtóval. A 

felfüggesztést elrendelő határozat elleni jogorvoslatnak a felfüggesztésre 

nézve nincs halasztó hatálya. 

Panasz az inkasszóval szemben 

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) 79/A. § (2) 

bekezdése értelmében a pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt, természetes 

személyt megillető összegből az öregségi nyugdíj legalacsonyabb 

összegének négyszerese feletti összeg vonható korlátlanul végrehajtás 

alá. Az ez alatti összegből az öregségi nyugdíj legalacsonyabb 

összege és az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegének 

négyszerese közötti rész 50%-a vonható végrehajtás alá. 

Az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege a 168/1997. (X. 6.) Korm. 

rendelet 11. § hatályos rendelkezése szerint 28.500 forint havonta. 

Abban az esetben, ha a hatósági átutalási megbízás (inkasszó) 

teljesítésének eredményeként a minimum összeg alá csökken az ügyfél 

bankszámlájának egyenlege, panaszt lehet tenni a banknál, tehát nem a 

végrehajtónál. A panasz levélben kérni kell, hogy a jogtalanul leemelt 

összeget haladéktalanul írják jóvá az ügyfél számláján.  
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I. Munkanélküliség 

1. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról 

szóló törvény szerinti ellátások 

1.1. A munkanélküliség kezelésének aktív foglalkoztatáspolitikai 

eszközei 

Az állami foglalkoztatási szerv a munkahely keresést, a munkához, 

valamint a megfelelő munkaerőhöz jutást, továbbá a munkahely 

megtartását ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásokkal 

(foglalkoztatást elősegítő szolgáltatás) segíti, valamint a foglalkoztatási 

jogviszony létesítését vagy a foglalkoztatásra irányuló jogviszony 

megtartását elősegítő támogatásokat (foglalkoztatást elősegítő 

támogatások) nyújthat. 

Foglalkoztatást elősegítő szolgáltatások: 

- munkaközvetítés; 

- tanácsadás; 

- információnyújtás. 

Az információnyújtás célja, hogy elősegítse az elhelyezkedést és az üres 

álláshelyek betöltését, lerövidítve ezáltal a régi állás és az új állás 

megszerzés közötti időszakot. Az információnak naprakésznek, 

helytállónak és széles körben hozzáférhetőnek kell lennie. Az információ 

áramláshoz az is szükséges, hogy az állami szervezet rendelkezzen 

ezekkel az információkkal.  Ennek érdekében a törvény az álláskereső 

számára nyilvántartásba vételi, azaz regisztrálási, míg a munkáltató 

számára bejelentési és tájékoztatási kötelezettséget ír elő (üres álláshely, 

csoportos létszámcsökkentés).  

1.2. Pénzbeli támogatások 

Aki még nem érte el a nyugdíjkorhatárt és egészségi állapota alapján 

nem jogosult semmilyen ellátásra, viszont nincs munkája, a 

jogszabályban meghatározott feltételek teljesítése esetén jogosult lehet 

az álláskeresési támogatásokra. Legfontosabb szabály, hogy az alábbi 

ellátásokra csak az álláskeresők jogosultak. 

Álláskereső az a személy, aki 

- a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik 

(pl. betöltötte a 16. évet, nincs szüksége munkavállalási 

engedélyre, mert magyar/uniós állampolgár, stb.), és 

- oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat 

tanulmányokat, és 

- öregségi nyugdíjra nem jogosult, valamint a megváltozott 

munkaképességű személyek ellátásában nem részesül, és 

- az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony és a 

nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony kivételével 

munkaviszonyban nem áll, és egyéb keresőtevékenységet sem 

folytat, és 

- elhelyezkedése érdekében az állami foglalkoztatási szervvel 

együttműködik, és akit 

- az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilvántart. 

Álláskeresési járadék 

Feltételek (Flt. 25. §): 

- álláskereső státusz (fentiek szerint), 

- az álláskeresővé válást megelőző három éven belül legalább 360 

nap jogosultsági idővel rendelkezik, és 

- munkát akar vállalni, de nem sikerült találnia és a foglalkoztatási 

szerv (a kormányhivatal/járási hivatal foglalkoztatási osztálya) 

sem talált számára megfelelő munkahelyet. 

Mi minősül megfelelő munkahelynek? 

- egészségi állapota szerint a munka elvégzésére alkalmas 

- a várható kereset eléri az álláskeresési járadék összegét, vagy ha 

a járadék annál alacsonyabb, akkor a kötelező legkisebb 

munkabér (minimálbér) összegét, 

- munkahely és lakóhely közötti naponta történő oda-vissza utazás 

(tömegközlekedés vagy munkáltatói szállítás) a három órát nem 

haladja meg (10 év alatti gyermek nevelése esetén nők és a 

gyermeket egyedül nevelő férfiak, valamint megváltozott 

munkaképesség esetében két óra), 
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- a foglalkoztatás munkaviszonyban történik. 

Mértéke (Flt. 26. §): 

- a járadék alapján a megelőző négy naptári negyedévben elért 

társadalombiztosítási járulékalap havi átlagos összege alapján 

kell kiszámítani vagy, 

- ha nincs ilyen, akkor a jogosultság kezdő napján hatályos 

minimálbér 130%-a a járadék alapja, 

- a járadék összegea járadék alapjának 60%-a. 

Időtartama (Flt. 27. §): 

- a megelőző három évben szerzett jogosultsági idő mértékétől függ 

- ez a három év azonban meghosszabbodik meghatározott 

időtartamokkal (pl. keresőképtelenség, gyermekkel kapcsolatos 

ellátások folyósításának időtartama, szabadságvesztés, ápolási 

díj, nappali tagozaton folytatott tanulmányok, stb.) 

- 10 nap jogosultsági idő egy nap járadék folyósítási időnek felel 

meg, de a járadék folyósításának leghosszabb időtartama 90 nap. 

Nyugdíj előtti álláskeresési segély 

A kiinduló feltételek megegyeznek az álláskeresési járadéknál 

írottakkal, ezen felül a kérelmezőnek kevesebb mint 5 év hiányzik az 

öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig. 

További feltételek: 

- a kérelmező legalább 45 napon át álláskeresési járadékban 

részesült és folyósítási időtartamát kimerítette, vagy 

- a folyósítási időtartam kimerítését megelőzően kereső 

tevékenység miatt megszüntették az álláskeresési járadékot, de 

azóta nem szerzett újra jogosultságot (nincs még meg újra az 

előírt 360 nap jogosultsági idő 3 éven belül) 

- az öregségi nyugdíj előtti 5. évben meghatározott életkort az 

álláskeresési járadék folyósításának megszűnését követő három 

éven belül töltötte be, 

- az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel rendelkezik, 

- nem kap ún. korhatár előtti ellátást, szolgálati járandóságot, 

táncművészeti életjáradékot és átmeneti bányászjáradékot. 

Példa: 

Xavér 2021-ben 58 évesen munkanélküli lettés folyósítják számára az 

álláskeresési járadékot a maximális 90 napig, ezután ellátás nélkül 

marad. Öregségi nyugdíjkorhatárt még nem érte el, munkája nincs, de 

van 20 év szolgálati jogviszonya. 

1963-ban született, tehát a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár 65 év. 

Neki tehát még több, mint 5 év van hátra ekkor a nyugdíjig. 

3 éven belül viszont betölti az előírt 60 (65-5) évet, ezért 60 éves korától 

jogosult lesz a nyugdíj előtti álláskeresési segélyre, ha továbbra sem talál 

munkát és a kormányhivatal sem talál számára megfelelő állást. 

Ha kimerült az álláskeresési járadék időtartama → Szoc. tv. 

Vállalkozóvá válást elősegítő támogatás  

Támogatás nyújtható annak az álláskeresőnek, 

- akit legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartanak, 

- az állami foglalkoztatási szerv által nyújtott - legalább egy hónap 

időtartamú - szolgáltatás keretében a vállalkozás indításához 

szükséges jogi, pénzügyi készségeket megszerzi, és 

- a szolgáltatás keretében üzleti terv készítésével bemutatja az 

indítani kívánt vállalkozás hatékonyságát és működésének 

részleteit. 

Annak az álláskeresőnek, aki a vállalkozás indításához szükséges 

szolgáltatásban sikeresen részt vett, 

- hat hónapon keresztül a kötelező legkisebb munkabér 100%-ának 

megfelelő mértékű támogatást és 

- legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér tizenötszörösének 

megfelelő mértékben egyszeri visszatérítendő vagy vissza nem 

térítendő tőketámogatást nyújtható. 
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Az álláskereső a támogatás igénybevételekor vállalja, hogy a vállalkozást 

a támogatás kezdetétől számított huszonnégy hónapig fenntartja, ezt a 

munkaerőpiaci programban rögzítettek szerint igazolja. 

Ha a vállalkozás huszonnégy hónapnál rövidebb idő alatt megszűnik, az 

egyszeri tőketámogatást az állami foglalkoztatási szerv visszaköveteli. 

Költségtérítés 

A törvény az álláskeresési ellátások között nevesíti a költségtérítést. 

Eszerint az álláskereső részére járó álláskeresési járadék, álláskeresési 

segély megállapításával, valamint a munkahelykereséssel kapcsolatos 

(ideértve a lakóhelyétől az állami foglalkoztatási szervhez történő oda- 

és visszautazást, valamint az állami foglalkoztatási szerv által 

kezdeményezett foglalkozás-egészségügyi szakvélemény beszerzéséhez 

szükséges utazást is), a tömegközlekedési eszköz igénybevételével 

felmerült indokolt helyközi utazási költséget meg kell téríteni. 

Jogszabály ezen túl az indokolt helyi utazási költségek megtérítéséről is 

rendelkezhet. 

Mobilitási támogatás 

Mobilitási támogatás keretében a munkaerő jobb eloszlása és a 

foglalkoztatási szerkezetátalakítás elősegítése érdekében lakhatási és 

utazási támogatás nyújtható. A támogatás foglalkoztatásra irányuló 

jogviszony létrehozása esetén nyújtható, a kérelmet a foglalkoztatási 

jogviszony létesítésének napjáig kell benyújtani és legfeljebb egy évig 

terjedő időtartamra nyújtható az álláskeresőnek, ha 

- az állandó lakhelyétől legalább 60 km-re lévő településen 

található a munkavégzés helye, a lakhatásának biztosítására, a 

lakásbérleti díj tekintetében havonta legfeljebb a kötelező 

legkisebb munkabér 70%-ának megfelelő összegű lakhatási 

támogatás formájában, 

- a lakhelyétől 60 km-nél közelebbi, de a lakhelyétől eltérő 

településen található a munkavégzés helye, a munkába járás 

biztosítására, a lakóhely és a munkavégzés helye közötti távolság 

tekintetében minden 10 km után a kötelező legkisebb munkabér 

5%-ának megfelelő összegű havi utazási támogatás formájában. 

Lakhatási támogatás annak az álláskeresőnek nyújtható, 

- akit legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartanak, 

- aki legalább hat hónap időtartamra szóló és legalább heti húsz óra 

munkaidejű foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít, 

- aki nem rendelkezik lakóingatlannal a munkavégzés helyén, 

valamint olyan településen, amelynek a munkavégzés helyétől 

való távolsága nem éri el a 60 km-t. 

Az állami foglalkoztatási szerv a foglalkoztatásra irányuló jogviszony 

ideje alatt, legfeljebb egy évi időtartamra utazási támogatást nyújthat 

a foglalkoztatónak, annak a foglalkoztatotti létszámnak az erejéig, mely 

megegyezik azon álláskeresők számával, akikkel a foglalkoztató a 

kérelem benyújtását megelőző három hónapban az Flt. szerinti 

munkaviszonyt létesített, ha 

- a foglalkoztatottjának a lakhelyétől eltérő településen található a 

munkavégzés helye, és 

- a munkába járás biztosításáról a foglalkoztató gondoskodik. 

Az utazási támogatás mértéke foglalkoztatottanként a lakóhely és a 

munkavégzés helye közötti távolság tekintetében minden 10 km után a 

kötelező legkisebb munkabér 5%-ának megfelelő összegű havi 

támogatás. A támogatás összege foglalkoztatottanként nem haladhatja 

meg a 60 km távolság esetén adandó támogatás összegét. 

Vissza kell követelni a támogatást a foglalkoztatótól, ha a kérelem 

benyújtásakori statisztikai állományi létszámot a támogatás ideje alatt 

nem tartja fenn. 

A mobilitási támogatást igénybe vevő a támogatási időtartam lejártát 

követő egy évben nem részesülhet újabb mobilitási támogatásban. 

3. Aktív korúak ellátásai a Szociális törvény alapján 

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT) 

Aki a fenti ellátásokra - jellemzően a biztosításban töltött nem elegendő 

időtartam miatt - nem jogosult, vagy például Xavér, aki 58 és 60 éves 
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kora között a kimerített álláskeresési járadékra már nem jogosult, az 

álláskeresési segélyhez pedig ki kell várnia két évet, a szociális törvény 

szerinti foglalkoztatást helyettesítő támogatást igényelhet. Ennek 

összege havonta az öregségi nyugdíjminimum 80%-a (22.800 forint). 

Ennek az ellátásnak a legszigorúbbak a feltételei, hiszen olyan 

munkaképes korú és állapotú (legalábbis a jogszabály alapján annak 

számító) személyekről van szó, akik számára a jelenlegi szabályozás 

elsősorban munkalehetőséget kíván biztosítani, ideértve a 

közfoglalkoztatást is. 

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra egy családban egyidejűleg csak 

egy személy lehet jogosult! 

Feltételek: 

- az álláskeresési ellátások folyósítási időtartama már lejárt, vagy 

arra nem szereztek jogosultságot, vagy a kérelem benyújtását 

megelőző két évben legalább egy évig együttműködött a 

foglalkoztatási szervvel vagy a rehabilitációs hatósággal, vagy 

egyéb ellátása megszűnt (lejárt) és legalább 3 hónapig 

együttműködött (együttműködés időtartamába beleszámít a 

keresőtevékenység is) és 

- “saját maga és családjának megélhetése más módon nem 

biztosított”, azaz 

- a család egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme kevesebb, 

mint az öregségi nyugdíjminimum 90%-a (25.650 forint) és 

- keresőtevékenységet nem folytat és 

- vagyona nem haladja meg egyenként az öregségi 

nyugdíjminimum 30-szorosát, együttesen a 80-szorosát (vagyon: 

hasznosítható ingatlan, jármű, vagyoni értékű jog, bankszámlán 

tartott pénz, kivéve az az ingatlan, amiben él, az a vagyoni értékű 

jog, ami az általa lakott ingatlanon áll fenn és a 

mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű) 

Kizáró okok: 

- letartóztatásban van, vagy szabadságvesztést, elzárást tölt, 

- tartózkodási joga megszűnt, vagy annak gyakorlásával 

felhagyott, 

- gyermekgondozást segítő ellátásban részesül vagy arra jogosult (a 

gyermek fél éves koráig) 

- álláskeresési ellátásban részesül, 

- katonai szolgálatot teljesít, 

- nappali tagozatos tanuló vagy hallgató, 

- Flt. szerinti keresetpótló juttatásban részesül (képzési 

támogatás) 

- megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesül, 

- felzárkózást elősegítő megélhetési támogatásban részesül (uniós 

projekt). 

Megszüntetik az aktív korúak támogatását: 

- ha bármelyik kizáró feltétel bekövetkezik, 

- ha valaki akadályozza a felülvizsgálatot, 

- ha valaki keresőtevékenységet folytat → a 121. naptól 

- ha nem fogadja el a felajánlott munkalehetőséget 

- ha jogellenesen megszünteti a közfoglalkoztatási jogviszonyát, 

- ha a munkáltató szünteti meg a közfoglalkoztatási jogviszonyt 

azonnali hatályú felmondással, 

- ha törölték az álláskeresők nyilvántartásából neki felróható okból 

- ha a határozatban foglalt határidőig nem kérelmezi a 

nyilvántartásba vételét 

- ha az éves felülvizsgálat során kiderül, hogy az előző egy évben 

legalább 30 napig közfoglalkoztatásban nem vett részt, 

keresőtevékenységet nem folytatott (egyszerűsített foglalkoztatás 

és háztartási munka is megfelel), munkaerőpiaci programban 

nem vett részt, Flt. szerinti képzésben nem vett részt, 

- ha az ügyfél kéri, 

- ha betöltötte a nyugdíjkorhatárt, 

- ha a folyósítás egybefüggően egy évet meghaladóan szünetel. 

A megszüntetett ellátást harminchat hónapon belül ismét 

megállapíthatják együttműködési kötelezettség hiányában is - kivéve: 

felülvizsgálat akadályozása és a harmincnapos munkavégzés stb. nem 

teljesítése eseteit. 
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II. Időskorúak ellátásai 

1. Nyugellátásokról általában 

A Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése szerint időskorú az, aki a reá irányadó 

nyugdíjkorhatárt betöltötte. A nyugdíjkorhatár a születési évtől függően 

eltér. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. 

törvény (Tny.) szerint a társadalombiztosítási öregségi nyugdíjra jogosító 

öregségi nyugdíjkorhatára annak, aki   

- 1952. január 1-je előtt született, a betöltött 62. életév, 

- 1952-ben született, a 62. életév betöltését követő 183. nap, 

- 1953-ban született, a betöltött 63. életév, 

- 1954-ben született, a 63. életév betöltését követő 183. nap, 

- 1955-ben született, a betöltött 64. életév, 

- 1956-ban született, a 64. életév betöltését követő 183. nap, 

- 1957-ben vagy azt követően született, a betöltött 65. életév. 

Öregségi teljes nyugdíjra azok jogosultak, akik 

- betöltötték az előbbiek szerint a nyugdíjkorhatárt és 

- legalább 20 év szolgálati idővel rendelkeznek, 

- vagy életkortól függetlenül azok a nők, akik legalább 40 év 

szolgálati idővel rendelkeznek. 

2. „Nők40” 

A nők kedvezményes nyugdíjának 3 feltétele van, amelyek közül 

valamennyinek teljesülnie kell: 

- legalább 40 év (keresőtevékenységgel és gyermekneveléssel) 

szerzett jogosultsági idő, amelyből 

- alapesetben legalább 32 évi szolgálati időt kell 

keresőtevékenységgel tölteni és 

- azon a napon, amelytől kezdődően az öregségi teljes nyugdíjat 

megállapítják, biztosítással járó jogviszonyban nem állhat (az azt 

megelőző napra meg kell szűnnie a munkavégzésre irányuló 

összes jogviszonynak). 

Legalább 40 év jogosultsági időnek kell lennie és ezen belül kell lennie 

legalább 32 év keresőtevékenységgel szerzett szolgálati időnek, tehát a 

gyermeknevelésre tekintettel kapott ellátások folyósításával szerzett 

szolgálati idő legfeljebb 8 év lehet.  

Pl. aki 3 évet volt gyes-en, annak 37 évnyi munkával szerzett szolgálati 

időt kell igazolni; aki 6 évig kapott gyermeknevelési támogatást, neki 34 

évet kell munkával megszereznie. Aki 8 évet meghaladóan volt gyes-en, 

gyed-en, akkor is csak maximum 8 évet lehet elszámolni. 

Ez alól két kivételt tesz a törvény: 

- Ha valakinek legalább 5 gyermeke van, akkor az ötödik 

gyermektől számítva gyermekenként plusz 1 évet, de összesen 

legfeljebb 7 évet számolhat el. (pl. 5 gyermekes anyuka 9 évet, 6 

gyermekes 10 évet, de nekik is legalább 31, illetve 30 évet 

munkával kell megszerezniük. 

- Ha valaki súlyosan fogyatékos gyermeket nevel, az ő ápolására 

tekintettel kapott ellátások, elsősorban az ápolási díj 

folyósításának időtartamából 10 évet számolhat el, vagyis 30 évet 

kell munkával szereznie. 

Mi minősül szolgálati időnek? 

A Tny. 38. § (1) bekezdés c) pont szerint szolgálati időként kell figyelembe 

venni a gyermeknevelési támogatás, a gyermekek otthongondozási díja, 

az ápolási díj, valamint a gyermekgondozást segítő ellátás, illetve 

gyermekgondozási segély folyósításának időtartamát, amennyiben az 

előírt nyugdíjjárulékot megfizették. 

A Tny. 38. § (1) bekezdés e) pont szerint szolgálati időnek minősül a 

terhességi-gyermekágyi segély, a csecsemőgondozási díj és az 

örökbefogadói díj folyósításának időtartamát, valamint a 

gyermekgondozási díj 2000. január 1-jét megelőző folyósításának 

időtartamát, illetőleg az 1999. december 31-ét követő gyermekgondozási 

díj. 

1968. előtt a szülési szabadság leteltét követően nem lehetett a gyermek 

otthoni gondozásához, neveléséhez ilyen ellátásokat igénybe venni, ezért 
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az 1968. előtt született gyermekek után az anya ténylegesen megszerzett 

szolgálati idejét - az egyszeres számításra tekintet nélkül - annyiszor 365 

nappal növelni kell, ahány gyermeke született 1968. január 1-je előtt. 

Amennyiben az 1968. január 1-je előtt született gyermeke (gyermekei) 

tartósan betegnek, illetve fogyatékosnak minősültek (minősülnek), a 

növelés gyermekenként 550 naptári nap. (168/1997. (X. 6.) Korm. 

rendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. 

törvény végrehajtásáról 29. § (10) bekezdés). 

Fenti szolgálati idők természetesen az örökbefogadó anyát is megilletik 

az örökbefogadott gyermekre tekintettel. 

Sőt, a még nem nyugdíjas nagymama is szerezhet szolgálati időt unokája 

gondozása, nevelése időtartamára, ha a nagyszülői gyedet, vagy a 

nagyszülői gyest veszi igénybe a szülők helyett. 

Nem vehető szolgálati időként figyelembe: 

- a tanulmányi idő kivéve: a szakmunkástanuló, a szakközépiskolai 

tanuló kötelező nyári gyakorlata (jellemzően az adott év július 15. 

és augusztus 31. közötti időszakára vonatkozóan), amennyiben 

arra a TB nyilvántartásaiban bejelentési adat található, ideértve 

az egyéb tanulmányokat folytató személy nyári szünetben történő 

munkavégzésének időtartamát is, 

- a munkanélküli/álláskeresési ellátás folyósításának tartama, 

- a rokkantsági vagy rehabilitációs ellátás folyósításának tartama, 

- a 18 év feletti tartósan beteg hozzátartozó ápolása miatt 

folyósított ápolási díj folyósításának tartama, 

- a megállapodás alapján fizetett nyugdíjjárulékkal szerzett idő, 

- a passzív (a TB biztosítási jogviszony megszűnését követően 

folyósított) táppénzen töltött idő, 

- az 1998. január 1-jét megelőzően – nem gyermekgondozás vagy 

gyermekápolás miatt igénybe vett – fizetés nélküli szabadság 

egyébként szolgálati időnek minősülő első harminc napja. 

Keresőtevékenységgel szerzett szolgálati idő, ami beszámít a 40 éven 

belül főszabályként előírt 32 évbe a Tny. 18. § (2) bekezdés értelmében 

jogosultsági időnek minősül a keresőtevékenységgel járó biztosítási vagy 

azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett szolgálati idő. 

Összefoglalva: 

A nők kedvezményes nyugdíjához szükséges 40 év jogosultsági időből 

tehát főszabályként legalább 32 évet kell kereső tevékenységgel járó 

biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerezni. Ha a 

nő súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeket ápol, 

ez a 32 év feltétel 30 évre csökken. 

Ennél kevesebb kereső tevékenységgel szerzett szolgálati idő csak akkor 

vehető figyelembe, ha a nő nagycsaládos (saját háztartásában nevelt öt 

gyermeknél egy évvel, utána gyermekenként további egy-egy évvel, de 

maximum 7 évvel csökkenthető a keresőtevékenységgel szerzett 

szolgálati idő előírt legalább 32 éves, súlyosan fogyatékos gyermek 

nevelése esetén 30 éves tartama). 

Saját háztartásban nevelt gyermeknek azt a vér szerinti vagy örökbe 

fogadott gyermeket kell tekinteni, aki a jogosulttal életvitelszerűen 

együtt élt és annak gondozásából rendszeres jelleggel legfeljebb csak 

napközbeni időszakra került ki, vagy személyére tekintettel családi 

pótlékot folyósítanak. 

3. Öregségi résznyugdíj 

Azok jogosultak öregségi résznyugdíjra, akik az öregségi 

nyugdíjkorhatárt betöltötték és legalább 15 év szolgálati idővel 

rendelkeznek. 

4. Özvegyi nyugdíj 

Özvegyi nyugdíjat a házastárs, az elvált házastárs és az élettárs kaphat. 

(Tny. 45. §)  

Az özvegyi nyugdíj feltételei a házastárs/élettárs oldalán: 

- a házastárs öregségi nyugdíjasként halt meg, vagy 

- az elhunyt házastárs életkorától függően meghatározott 

időtartamú szolgálati időt szerzett (pl. ha 45 éves életkor 

betöltését követően hunyt el, legalább 15 év szolgálati időt 

szerzett) 
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- ha a házastárs már a házasság megkötésekor betöltötte az 

öregségi nyugdíjkorhatárt, özvegyi nyugdíj csak akkor jár, ha a 

házasságból/korábbi együttélésből gyermek származott vagy a 

házastársak a házasság megkötésétől 5 éven át megszakítás 

nélkül együtt éltek. 

Feltételek az özvegy oldalán: 

- az elhunyt élettárssal haláláig megszakítás nélkül 10 éve együtt 

élt, vagy 

- egy év óta megszakítás nélkül együtt élt és gyermekük született, 

(kivéve: az együttélési időszak vagy ennek egy része alatt özvegyi 

nyugdíjban vagy baleseti özvegyi nyugdíjban részesült), 

- az özvegy a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, 

vagy 

- megváltozott munkaképességű, vagy 

- házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, tartósan 

beteg, vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek 

eltartásáról gondoskodik, vagy 

- a házastárs 1993. március 1. előtt halt meg és a jogosító feltételek 

valamelyike az elhalálozástól számított 15 éven belül következik 

be (pl. 1992-ben lett özvegy, akkor még nem töltötte be a 

nyugdíjkorhatárt, de pl. 2012-ben igen), vagy 

- a házastárs 1993. február 28-án halt meg és a jogosító feltételek 

valamelyike az elhalálozástól számított 10 éven belül következik 

be (pl. 2018-ban lett özvegy, akkor még nem, de 2020-ban eléri az 

öregségi nyugdíjkorhatárt). 

Ideiglenes özvegyi nyugdíj jár 

- a házastárs halálának időpontjától legalább egy évig, valamint 

- az elhunyt jogán árvaellátásra jogosult, másfél évesnél fiatalabb 

gyermeket eltartó özvegynek az árva 18 hónapos koráig 

- fogyatékos vagy tartósan beteg gyermek esetén a gyermek 

harmadik születésnapjáig. 

Elvált vagy egy évnél hosszabb ideje külön élő személynek ideiglenes 

özvegyi nyugdíj csak akkor jár, ha házastársától annak haláláig 

tartásdíjat kapott vagy részére azt a bíróság megállapította (Tny. 49. § 

(1) bek.). Özvegy nyugdíj pedig csak akkor jár, ha a jogosultsági feltételek 

a különéléstől számított 10 éven belül bekövetkeztek és a házastársától 

annak haláláig tartásdíjban is részesült, vagy részére azt a bíróság 

megállapította. 

Az özvegyi nyugdíj megszűnik: 

- ha az özvegy a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár előtt 

házasságot köt, 

- ha az özvegy már nem megváltozott munkaképességű, 

- ha az árvaellátásra jogosult gyermekek tartása címén 

állapították meg és az árvaellátás már nem illeti meg egyik 

gyermeket sem. 

Az özvegyi nyugdíj feléledése: 

- ha nem házasságkötés miatt szűnt meg és a jogosító feltételek 

valamelyike bekövetkezik a megszűnéstől számított 10 vagy 15 

éven belül, vagy 

- házasságkötés miatt szűnt meg és a házasság megszűnik, és 

egyébként megilletné. 

5. Szülői nyugdíj 

Szülői nyugdíjra az a szülő jogosult, akinek a gyermeke megfelel az 

elhunyt házastársra vonatkozó feltételeknek és 

- a szülő a gyermek halálakor megváltozott munkaképességű vagy 

betöltötte a 65. életévét, és 

- a szülőt a gyermek a halálát megelőző egy éven át túlnyomó 

részben eltartotta. 

Szülői nyugdíjra a nevelőszülő is jogosult, ha a gyermeket 10 éven át 

eltartotta. A rendelkezéseket a nagyszülőre és az unokára is megfelelően 

alkalmazni kell. 
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FONTOS! 

A nyugellátás iránti igényt visszamenőleg legfeljebb 6 hónapra 

lehet érvényesíteni. Az ellátást legkorábban az igénybejelentés 

időpontját megelőző hatodik hónap első napjától lehet 

megállapítani. (Tny. 64. § (2) bek.) 

6. Méltányosság 

Különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén a hivatal 

méltányosságból 

- az öregségi nyugdíjkorhatárt elérő személy, a megváltozott 

munkaképességű özvegy és az árva részére kivételes nyugellátást 

állapíthat meg, 

- ugyanezek számára kivételes nyugellátás-emelést engedélyezhet, 

- egyszeri segélyt engedélyezhet a nyugellátásban részesülő 

személyek részére. 

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 

végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet (Tny. vhr.) 

nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként a fővárosi és megyei 

kormányhivatalokat jelöli ki (kivéve a Pest Megyei Kormányhivatalt), 

központi szervként pedig a Magyar Államkincstárt és a Nyugdíjfolyósító 

Igazgatóságot. 

A Tny. vhr. 72/B. § szerint a méltányossági ellátások megállapítása 

iránti eljárás kérelemre indul (kivéve a 16 év alatti gyermek árvaellátás 

iránti igénye). 

Kizáró feltételek: 

- előzetes letartóztatás, 

- szabadságvesztés büntetését tölti, 

- tartós bentlakásos intézményben él, 

- otthont nyújtó ellátásban részesül, 

- javítóintézetben van elhelyezve. 

Kivételes öregségi nyugdíj akkor állapítható meg, ha a kérelmező 

rendelkezik a nyugdíj megállapításához szükséges szolgálati idő legalább 

felével. 

Kivételes özvegyi nyugdíj, árvaellátás akkor állapítható meg, ha  

- a jogszerző (az elhunyt) rendelkezett a szükséges szolgálati idő 

legalább felével és az özvegy/árva megfelel az özvegyi 

nyugdíj/árvaellátás jogosultsági feltételeinek, továbbá 

- a kérelmező nem részesül a Szoctv. 4. § (1) bek. i) pontjában 

megjelölt rendszeres pénzellátásban, ide nem értve az időskorúak 

ellátását. 

Rendkívül indokolt esetben kivételes árvaellátás megállapítható 

akkor is, ha 

- az elhunyt a szolgálati idő felével sem rendelkezett, vagy 

- az árva nem nappali rendszerű középfokú iskolai oktatásban vagy 

felsőoktatási képzésben vesz részt, vagy 

- az árva a jogszerző halálakor 16 és 18 év közötti és egészségi 

állapota legfeljebb 30%-os, vagy 

- az elhunyt jogszerző Magyarországon nem szerezte meg a 

jogosultsághoz szükséges szolgálati időt, az árva alapvető 

szükségleteinek a biztosítása veszélyeztetve van, és az 

árvaellátásra való jogosultság fennállása a szociális biztonsági 

rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós 

rendeletek vagy szociális biztonsági (szociálpolitikai) egyezmény 

alapján figyelembe vehető szolgálati időre vonatkozó adatoknak a 

beérkezéséig nem bírálható el, vagy 

- az árva 25-27 év közötti és felsőoktatási intézményben nappali 

képzésben tanulmányokat folytat. 

A kivételes nyugellátás összege legalább az öregségi nyugdíjminimum 50 

%-a, azonban legfeljebb annak másfélszerese. Az összeg 

megállapításánál a hiányzó szolgálati időre kell figyelemmel lenni. 

Kivételes nyugellátás-emelés akkor állapítható meg, ha a folyósított 

nyugellátás és a Szoctv. 4. § (1) bek. i) pontjában megjelölt rendszeres 
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pénzellátás - az időskorúak járadéka nélkül - együttes havi összege nem 

haladja meg a 85.000 forintot. 

Előnyben kell részesíteni: 

- férfiak esetében 35 évnél, nők esetében a 30 évnél több szolgálati 

idővel rendelkezőket, 

- a 70 év feletti személyt, 

- aki saját háztartásában vér szerinti vagy örökbefogadott 

gyermeket nevel, 

- aki korábban nem részesült kivételes nyugellátás-emelésben. 

Az emelés összege legalább az öregségi nyugdíjminimum 10%-a, 

legfeljebb 25%-a. Nem engedélyezhető kivételes nyugellátás-emelés a 

nyugellátás megállapítását, valamint a korábbi kivételes nyugellátás-

emelést követő 3 éven belül. 

Egyszeri segély akkor állapítható meg, ha a kérelmező olyan 

élethelyzetbe kerül, amely létfenntartását veszélyezteti. 

Előnyben kell részesíteni: 

- katasztrófa, elemi csapás, közeli hozzátartozó halála, kérelmező 

vagy közeli hozzátartozójának betegsége miatt igényli, 

- figyelembe kell venni a kérelmezővel közös háztartásban élő, 

jövedelemmel nem rendelkező eltartottak számát is. 

Jövedelmi feltételek: 

- havi jövedelem legfeljebb 75.000 forint, ha a kérelmező közeli 

hozzátartozójával közös háztartásban él 

- havi jövedelem legfeljebb 85.000 forint, ha a kérelmező egyedül él. 

Az egyszeri segély évente egy alkalommal állapítható meg, legalább 

15.000 forint, legfeljebb az öregségi nyugdíjminimum másfélszerese. 

Rendkívül indokolt esetben a Magyar Államkincstár központi szerve 

85.000 forint feletti jövedelem és 3 éven belüli nyugellátás megállapítás 

vagy kivételes nyugellátás-emelés esetén is engedélyezhet emelést, ha a 

nyugellátás és a rendszeres pénzellátás együttes összege nem haladja 

meg a 90.000 forintot. 

Rendkívül indokolt esetben egyszeri segélyt is engedélyezhet a Magyar 

Államkincstár központi szerve akkor is, ha a jövedelem magasabb, mint 

75.000, illetve 85.000 forint, ha nem éri el az öregségi nyugdíjminimum 

háromszorosát. (ami egy szűk sáv, mivel az öregségi nyugdíjminimum 

28.500 forint, aminek háromszorosa 85.500 forint). 

7. Összefoglalás 

Ha valaki időskorú (nyugdíjkorhatárt betöltötte), akkor vagy rendelkezik 

nyugellátással, vagy nem. 

Ha nem rendelkezik, először adjon be kérelmet, ha úgy gondolja, hogy 

valószínűleg járna neki valamilyen nyugellátás (legalább 15 év 

társadalombiztosítási jogviszonya van, vagy az elhunyt 

házastársa/élettársa szerzett jogviszonyt életében, vagy elhunyt 

gyermeke tartotta el és szerzett jogviszonyt). A hivatal a hatályos 

jogszabályok alapján el fogja dönteni, hogy megilleti-e valamilyen 

nyugellátás. Ha elutasítják az erre irányuló kérelmét, igényelhet 

kivételes öregségi nyugdíjat, ha a szükséges szolgálati idő legalább 

felével rendelkezik. 

Ha már rendelkezik nyugellátással, de abból nem tud megélni, akkor is 

folyamodhat a lakóhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz, azon belül 

a nyugdíjbiztosítási szervhez, és igényelhet kivételes nyugellátás-

emelést, és egyidejűleg egyszeri segélyt is. Egyedül élő kérelmező esetén 

85.000 forint alatti jövedelem, közeli hozzátartozóval együtt élő esetén 

75.000 forint alatti jövedelem a feltétel. 

Ha társadalombiztosítási ellátásra nem szerzett jogosultságot, vagy 

annak összege nagyon alacsony, az időskorúak számára a Szoctv. is 

biztosít ellátást. 

Az özvegyi nyugdíjaknak és az árvaellátásnak nem feltétele, hogy valaki 

már időskorú legyen. Ezekben az esetekben nem az idős kor, hanem a 

nyugdíjjogosultságot szerzett hozzátartozó halála alapozzák meg az 

igényt. 
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Ideiglenes özvegyi nyugdíjat akkor is lehet igényelni, ha valaki saját 

jogon még nem lenne jogosult öregségi nyugellátásra (még nem töltötte 

be a nyugdíjkorhatárt), azonban házastársa, élettársa elhunyt, és 

halálának időpontjában már öregségi nyugellátásban részesült, vagy a 

törvényben meghatározott jogosultsági idővel rendelkezett. 

8. Időskorúak járadéka (Szoctv.) 

Amikor társadalombiztosítási ellátásra nincs lehetőség (hiányzik a 

szolgálati idő és a kivételes nyugellátás iránt kérelem is sikertelen volt), 

de a jövedelem nagyon alacsony. Az időskorúak járadéka a megélhetést 

biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére 

nyújtott támogatás. 

Időskorú: aki a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte. 

Jövedelmi feltételei: 

- saját és vele együtt lakó házastársa/élettársa jövedelméből 

számítva az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi 

nyugdíjminimum (28.500 forint) 85 %-át (24.225 forint),  

- egyedülálló, de 75 évesnél fiatalabb személy esetén havi 

jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 100%-

át (28.500 forint), 

- egyedülálló 75 év feletti személy esetén az öregségi 

nyugdíjminimum 135 %-át (38.475 forint). 

Az időskorúak járadékának összege 2022. január 1-jétől: 

a) a jövedelemmel nem rendelkező 

- házastárssal/ élettárssal együtt élő személy esetén 28.505 forint, 

- egyedülálló, de 75 évnél fiatalabb személy esetén 33.525 forint, 

- egyedülálló 75. életévét betöltött személy: 42.255 forint. 

b) jövedelemmel rendelkező személy esetén 28.505 forint és a jogosult 

havi jövedelmének különbözete. 

2018-tól a jövedelemhatárok emelkednek a nyugdíjemelésre vonatkozó 

szabályok szerint és forintban kifejezett összegét a Kormány minden 

évben rendeletben határozza meg. 

Kizáró okok (nem állapítható meg időskorúak járadéka, illetve azt meg 

kell szüntetni, ha a személy): 

- letartóztatásban van vagy szabadságvesztés büntetését tölti, 

illetve az elzárását tölti, 

- 3 hónapot meghaladóan külföldön tartózkodik, 

- tartózkodási joga megszűnt vagy azzal felhagyott (nem magyar 

állampolgárok esetén), 

- felülvizsgálatra irányuló eljárást akadályozza. 

III. Települési támogatások 

A Szoctv. előírja, hogy a települési önkormányzatok is nyújtsanak 

támogatásokat a rászorulók részére. 

Kizárólag az úgynevezett rendkívüli települési támogatást kötelező 

biztosítani, a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került 

személyek részére. Azt, hogy mi számít ilyen élethelyzetnek, szintén az 

önkormányzat jogosult szabályozni, az erre vonatkozó rendeletében. 

A települési önkormányzatok a területükön lakóhellyel vagy 

tartózkodási hellyel rendelkezők számára biztosítanak támogatásokat, 

számos esetben előírják, hogy életvitelszerűen is az adott településen kell 

élni. 

A települési önkormányzatok nagyon eltérő feltételekkel és mértékben 

nyújtanak segélyeket. Legkönnyebben a nemzeti jogszabálytár 

internetes oldalon lehet megtalálni a helyi rendeleteket, amelyek 

részletesen szabályozzák, hogy milyen juttatásokat lehet az adott 

településen (a fővárosban kerületenként) igénybe venni. 

IV. Igénylés, jogérvényesítés 

A legtöbb kérelmet elektronikus úton is be lehet nyújtani, ezért érdemes 

ügyfélkaput regisztrálni. 
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Az ügyfélkapu regisztrációt a kormányablakokban lehet intézni, 

függetlenül a lakóhelytől, de a legtöbb szociális ügy személyesen is  

kezdeményezhető a kormányablakokban, ahonnan a megfelelő szervhez 

továbbítják a kérelmet. 

Általános eljárási szabályok: 

- a szociális ügyekben az ügyintézés ingyenes, és a határozatok 

esetleges bírósági felülvizsgálatát is illetékmentesen lehet 

kezdeményezni, 

- szociális ügyekben általában nincs helye fellebbezésnek, a 

sérelmezett határozat ellen közigazgatási pert lehet indítani, 

- a keresetlevelet általános szabály szerint a vitatott döntés 

kézhezvételétől számított 30 napon belül kell benyújtani ahhoz a 

szervhez, amelyik a döntést hozta, de a bíróságnak címezve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ellátás fajtája Hová kell benyújtani az igénylést? További információk 

nyugellátások • lakó-, vagy tartózkodási hely 

szerint illetékes megyei (fővárosi) 

kormányhivatal, illetve 

• ha a kérelmező lakóhelye az 

Európai Gazdasági Térséghez tartozó 

országban, vagy olyan más külföldi 

államban van, amellyel erre vonatkozó 

nemzetközi egyezményt kötöttünk, vagy 

a kérelmező utolsó biztosítási jogviszonya 

rendvédelmi szervnél állt fenn, akkor 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

• egyes esetekben pedig a Magyar 

Államkincstár jár el központi 

nyugdíjbiztosítási szervként (pl. 

méltányossági ellátások) 

• az igénylést 

erre rendszeresített 

nyomtatványon kell 

benyújtani és mellékelni 

kell az ott feltüntetett 

igazolásokat 

• hiányosan 

benyújtott igénylés 

esetén a hatóság 

hiánypótlásra hívja fel a 

kérelmezőt 
 

a szociális 

törvényben 

szabályozott 

állami ellátások 

• lakó-, vagy tartózkodási hely 

szerint illetékes járási hivatal 
 

 

munkanélküli 

ellátások (Flt. 

szerinti) 

• lakó-, vagy tartózkodási hely 

szerint illetékes járási hivatal 

foglalkoztatási osztálya  

 

települési 

támogatások 
• a települési (kerületi) 

önkormányzat jegyzője, illetve az 

önkormányzati rendeletben 

meghatározott szervezeti egység vagy 

ügyintéző 
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I. Bíróságok  

1. A bírósági szervezetrendszer 

Az igazságszolgáltatás feladatát a járásbíróságok és kerületi bíróságok, 

a törvényszék, az ítélőtábla és a Kúria látják el Magyarországon. A 

bírósági szervezetrendszer többszintű, de ez nem azt jelenti, hogy az 

egyes szintek egymással alá-fölérendeltségi viszonyban állnának. A 

bírák a döntéseiket a törvényeknek és a meggyőződésüknek megfelelően 

hozzák.  

Járásbíróságok, kerületi bíróságok: vidéken 107, Budapesten pedig 

6 járásbíróság van. A budapesti járásbíróságokat hívjuk kerületi 

bíróságnak. A járásbíróságon általában első fokon bírálják el az ügyet. A 

legtöbb esetben a járásbírósághoz kell fordulni először. 

Törvényszékek: A törvényszékek első és másodfokú bíróságként járnak 

el. A törvényszékre két módon kerülhet az ügyünk. Az egyik mód az, hogy 

az első fokon (tehát a járásbíróságon vagy kerületi bíróságon) hozott 

ítélettel szemben fellebbezést nyújt be valamelyik érdekelt fél. Nem 

minden ügy indul azonban a járásbíróságokon. Vannak olyan ügyek, 

amelyek a törvényszéken indulnak, amelyek ebben az esetben elsőfokú 

bíróságként járnak el. Ezek az ügyek kiemelkedő súlyúak azért, mert 

nagy összeg (legalább harmincmillió forint) a polgári per tárgya, speciális 

az ügy (például egy sajtó-helyreigazítási per), vagy nagyon súlyos 

bűncselekményről (pl. emberölés, kémkedés, hazaárulás, 

terrorcselekmény stb.) van szó. 

Ítélőtáblák: Az 5 ítélőtábla (Debrecen, Győr, Pécs, Szeged, Budapest) a 

törvényszékek és a Kúria közötti szintet jelenti, létrehozataluk célja a 

korábbi Legfelsőbb Bíróság tehermentesítése volt. A törvényszékek 

határozatai elleni fellebbezéseket az ítélőtáblák bírálják el. 

Harmadfokon jár el az ítélőtábla azokban a büntetőügyekben, 

amelyekben másodfokon a törvényszék járt el.  

Kúria: A bírósági hierarchia csúcsán helyezkedik el a Kúria, melyet az 

elnök vezet. A legfontosabb feladata az egységes és következetes 

bírói gyakorlat kialakítása. Ezt a rendkívül fontos feladatát ún. 

jogegységi határozatok meghozatalával látja el. Ezek a határozatok elvi 

jellegű iránymutatásokkal szolgálnak, és a bíróságokra nézve kötelező 

erővel bírnak. 

A Kúria elbírálja - törvényben meghatározott ügyekben - a törvényszék, 

továbbá az ítélőtábla határozata ellen előterjesztett jogorvoslatot, 

elbírálja a felülvizsgálati kérelmet, a bíróságokra kötelező jogegységi 

határozatot hoz, elbírálja a jogegységi panaszokat, joggyakorlat-elemzést 

folytat a jogerősen befejezett ügyekben, ennek keretében feltárja és 

vizsgálja a bíróságok ítélkezési gyakorlatát, dönt az önkormányzati 

rendelet más jogszabályba ütközéséről és megsemmisítéséről, dönt a 

helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettsége 

elmulasztásának megállapításáról.  

2. Hogyan járnak el a bíróságok? 

Az Alaptörvény – és számos nemzetközi egyezmény – biztosítja, hogy 

Magyarországon mindenkinek joga van az igazságszolgáltatásra. A 

jogállam alapvető követelménye, hogy a törvények garantálják a 

jogszabályokban biztosított jogok bírói úton történő érvényesíthetőségét. 

A jogokról és a kötelezettségektől független és pártatlan bíróság dönt a 

perekben. A bírósági eljárások lényeges alkotmányos követelménye az is, 

hogy tisztességes, nyilvános és ésszerű határidőn belül befejeződő 

eljárásban bírálják el az ügyeket. A perekben a bíróságok végleges 

jelleggel döntik el a jogvitákat: a bíróság ítéletei mindenkire nézve 

kötelezők és végrehajthatók (kikényszeríthetők). 

A bíróságokon előre meghatározott és közzétett ügyelosztási rend 

határozza meg, hogy egy adott ügyben melyik bíró vagy bírói tanács jár 

el (törvényes bíró). Az eljárási törvény pedig azt is biztosítja, hogy az 

ügyben csak előítéletektől mentes és elfogulatlan bíró járhasson el. A 

független bírók nem utasíthatóak, csak a jogszabályoknak vannak 

alávetve, és a rájuk osztott ügyek eldöntését nem tagadhatják meg. 
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3. A polgári eljárás 

A polgári perben a bíróság a felek közötti személyi és vagyoni jellegű 

jogvitát dönti el, jogi konfliktusokat rendezi. A peres eljárás a polgári 

perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szabályai szerint zajlik. 

A Pp. meghatározza a per megindításának és lefolytatásának teljes 

menetét, a felek jogait és kötelezettségeit.  

A Pp. például megmondja azt is, hogy miket tartalmazzon a keresetlevél, 

hogyan kell előterjeszteni a bizonyítékokat, bizonyítási indítványokat, 

kik tehetnek nyilatkozatot, vallomást és hogy mit tartalmazzon a bíróság 

ítélete.  Ezek a szabályok kötelezőek, sem a bíróság, sem a felek nem 

térhetnek el tőlük, még közös megegyezés, kérelem esetén sem. 

A polgári pert a felperes indítja az alperes ellen, a perben a felek azonos 

jogokkal rendelkeznek. A perben a felek kötelezettsége a szükséges 

peranyag szolgáltatása és a jóhiszemű pervitel követelményének 

megfelelő közreműködés. A feleknek állításaikat bizonyítaniuk kell, a 

bíróság feladata tájékoztatni a feleket, hogy az egyes kérdésekben a 

bizonyítási kötelezettség melyik felet terheli. A bíróság a felek jogvitáját 

ítélettel dönti el, amellyel szemben fellebbezésnek van helye. Ebben az 

esetben az ügy másodfokú bíróság elé kerül, amelynek döntése jogerős, 

az ellen fellebbezni már nem lehet. A jogerős ítélet végrehajtható, és így 

rendeződik a felek közötti jogvita. 

A bíróság a pervezetésével hozzájárul ahhoz, hogy a felek jogaikat 

megfelelően és a törvényben meghatározott módon gyakorolják és 

kötelezettségeiket teljesíthessék. A bíró a felekhez felhívásokat és 

kérdéseket intéz, meghatározza a bizonyításra szoruló kérdéseket és a 

per menetét, majd elvégzi a szükséges perbeli cselekményeket (pl. 

szakértő kirendelése, tanú meghallgatása stb.). Ezt követően a perbeli 

bizonyítékok mérlegelésével eldönti a jogvitát. A bíróság kötve van a 

felek kérelmeihez és indítványaihoz; hivatalból csak kivételesen, a 

törvény kifejezett felhatalmazása alapján folytathat le bizonyítást (pl. 

kiskorú gyermek védelme érdekében a családjogi perekben vagy a 

személyállapoti perekben). 

A bíróság a pert - vagy annak egy szakaszát – lezáró döntése az ítélet. A 

bírósági döntésnek világosnak és egyértelműnek kell lennie. A bíróság 

köteles megindokolni döntését, számot adva arról, hogy milyen tények 

illetve bizonyítékok alapján, milyen jog alkalmazásával hozta meg 

ítéletét. 

4. A polgári eljárás menete 

A polgári per keresetlevéllel indul, melyet a felperes nyújt be az 

alperessel szemben. A jogi képviselő nélkül eljáró fél a keresetét erre 

rendszeresített nyomtatványon is benyújthatja. A keresetlevél 

benyújtható elektronikus úton és papír alapon vagy szóban a bíróságon. 

A keresetlevél tartalmazza: 

- a bíróság megnevezését 

- jogi képviselő esetén a jogszabályhelyet és a jogi érvelést is 

- a tényeket, bizonyítékokat 

A keresetlevélben egyértelműen meg kell jelölnie, hogy igénye miből 

ered, mi az a jog, amelynek a bírósági védelmét kéri. Pl.: a 

házasságunkból két gyermek született, eladtam az autómat, 

kölcsönadtam 1 500 000 forintot. Időrendi sorrendben elő kell adnia az 

ügy szempontjából lényeges tényeket: mi, mikor, hol, kivel, hogyan és 

miért történt. Fel kell sorolnia és csatolnia is kell azokat a 

bizonyítékokat, amelyek az előadott tényeket igazolják. 

- határozott kérelmet 

Meg kell jelölnie, hogy pontosan milyen döntést szeretne a bíróságtól: 

mire kötelezze az alperest, mit állapítson meg, mit változtasson meg a 

bíróság. Például “Kérem, hogy a bíróság… bontsa fel a házasságunkat…, 

kötelezze az alperest havonta 20 000 forint gyermektartásdíj 

megfizetésére…, kötelezze az alperest 1500 000 forint tartozás 

megfizetésére…  



 

73 
 

- az eljárási illetéket (ennek összege a pertárgyérték 6%-a 

alapesetben), annak hiányában a költségkedvezmény iránti 

kérelmet 

- a felperes-alperes személyes adatait (név, lakóhely, kézbesítési 

cím, perbeli szerep, azaz alperes vagy felperes, amennyiben van: 

e-mail cím, telefonszám) 

- a hatáskört, illetékességet 

- a mellékleteket, amelyeket már a keresetlevélhez csatolni 

kell 

Csatoljon minden olyan okiratot (vagy másolatát), amely tartalmára 

bizonyítékként hivatkozik. Például: kölcsön megfizetése iránti perben – 

kölcsönszerződés, végrendeleti öröklést érintő perben – végrendelet, 

vételár megfizetésével kapcsolatos perben – adásvételi szerződés, 

jótállást érintő perben – jótállási jegy 

A keresetlevelet, illetőleg annak mellékleteit eggyel több példányban kell 

előterjesztenie, mint ahány fél az eljárásban részt vesz. Például: Egy 

felperes és egy alperes esetén három példányban kell előterjeszteni. A 

keresetlevél minden példányát alá kell írnia. A géppel írt keresetlevelet 

két tanúnak is alá kell írnia, és a tanúk lakóhelyét is fel kell tüntetni. A 

jogi képviselő nélkül eljáró fél a keresetét a bírósági Ügyfélsegítőn is 

jegyzőkönyvbe mondhatja. 

A bíróság megvizsgálja, hogy a keresetlevél megfelel-e a jogszabályoknak 

és megteszi a szükséges intézkedéseket. Ha nem felel meg a jogszabályi 

feltételeknek a keresetlevél, akkor azt a bíróság hiánypótlásra 

visszaadja. Ha nem a megfelelő bírósághoz nyújtotta be a keresetlevelet, 

a bíróság átteszi az eljárásra jogosult bíróságra az ügyet.    

5. A büntetőeljárás 

A büntetőeljárás célja a bűncselekményt elkövető személy büntetőjogi 

felelőssége felőli döntés. Magyarországon kizárólag a bíróság állapíthat 

meg bűnösséget és szabhat ki büntetést. Bűncselekmény elkövetésének 

gyanúja esetén hivatalból vagy feljelentésre indul eljárás. Feljelentést 

tehet a bűncselekmény áldozata és az, aki arról tudomást szerzett. A 

feljelentést a rendőrségnél kell megtenni. 

A büntetőeljárás a nyomozással indul, amelynek két szakasza van: a 

felderítés és a vizsgálat. A felderítés célja annak tisztázása, hogy valóban 

történt-e bűncselekmény, és ki az elkövetője. A szükséges adatok 

összegyűjtését követően sor kerülhet a gyanúsításra, amelyet a vizsgálat 

követ. Ennek célja a bizonyítékok összegyűjtése. Az általános nyomozó 

hatóság a rendőrség, de bizonyos ügyekben a Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal, illetve az ügyészség is folytathat nyomozást. 

A nyomozás eredménye vagy az eljárás megszüntetése, vagy a 

vádemelés. A büntetőügyek döntő többségében az ügyészség emel vádat, 

mert az ügyészség a közvádló. Néhány esetben a sértett közvetlenül 

képviselheti a vádat, ezek a magánvádas és a pótmagánvádas eljárások. 

Vádemelést követően az ügy bírósági szakba kerül. A bíróság először 

előkészítő ülést tűz ki, amelyre az ügyészséget, a vádlottat és a védőt is 

megidézi. Az előkészítő ülésen a vádlott beismerő vallomást tehet és 

lemondhat a további bizonyításról, ebben az esetben vele szemben 

azonnal ítélet születhet. Amennyiben erre nem kerül sor, a bíróság 

tárgyalást tűz ki, amely a bizonyítás színtere. A tárgyaláson a vádlottnak 

lehetősége van a védekezését előadni, a felek bizonyítást indítványokkal 

élhetnek, amely alapján a bíróság tanúkat hallgat ki, szakértői 

véleményt szerez be, stb. 

A tárgyalás záró mozzanata a határozat meghozatala. Ha a bíróság 

érdemben dönt a büntetőjogi felelősségről, ítéletet hoz. Az ítélet lehet 

bűnösséget megállapító vagy felmentő. A tárgyaláson jelenlévő felek 

általában nyomban nyilatkoznak arról, hogy tudomásul veszik-e a 

bíróság ítéletét vagy fellebbeznek azzal szemben. Ha szükséges, e 

nyilatkozat megtételére három munkanap is fenntartható. 

Az elsőfokú bíróság döntését a másodfokon eljáró bíróság bírálja el, a 

járásbíróság ítéletét a törvényszék, a törvényszék ítéletét pedig az 

ítélőtábla. Ha a büntetőjogi felelősség kérdésében eltérő döntés születik 
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az első- és másodfok között, harmadfokú eljárásra is sor kerülhet, 

amelyet vagy az ítélőtáblán vagy a Kúrián folytatnak le. 

Amennyiben az ítélet jogerőre emelkedik, a benne foglalt 

rendelkezéseket végre kell hajtani. Ez a kiszabott szankciótól függően 

több szerv feladata. A pénzbüntetést a bíróság gazdasági hivatala hajtja 

be, a közérdekű munka végrehajtásában a pártfogó felügyelő működik 

közre, a szabadságvesztés végrehajtása pedig a büntetés-végrehajtási 

intézetekben történik. 

II. Alapvető jogok biztosa  

Az alapvető jogok biztosának (más néven ombudsman) feladata az 

alapvető jogok védelme, az Alaptörvény végrehajtása. Az alapvető jogok 

biztosa egy közjogi tisztség, amely az államhatalom által gyakorolt 

önellenőrző-mechanizmus része, a jogállamiságnak való megfelelés egyik 

feltétele. A jogvédelem során kiemelten kezeli a gyermekek jogait, a 

veszélyeztetett társadalmi csoportok jogait, a jövő nemzedékek érdekeit 

és a Magyarországon élő nemzetiségek jogait. Utóbbi két csoport 

jogainak biztosítását az ombudsman két helyettese segíti. Az alapvető 

jogok biztosának hivatalát jelenleg dr. Kozma Ákos tölti be. 

A jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettes célja a 

fenntartható fejlődés megvalósítása és az ezzel kapcsolatos jogszabályok 

monitorozása, a jogsértések megelőzése és orvoslása. A Magyarországon 

élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó helyettes a nemzetiségeket 

érintő rendelkezéseket figyeli. Mindketten tájékoztatják az ombudsmant 

a területüket érintő problémákról, részt vesznek a vizsgálatokban, 

hivatalbóli eljárás megindítását, jogszabályok alkotását javasolhatják és 

figyelemmel kísérik a kormány vonatkozó stratégiáit.  

2021. Óta az alapvető jogok biztosának hivatala alá tartozik az Egyenlő 

Bánásmód Hatóság, feladatát Egyenlő Bánásmódért Felelős 

Főigazgatóság néven végzi. Eljárásaiban főleg a diszkriminációval 

kapcsolatos ügyek elbírálása és az esélyegyenlőség előre mozdítása kap 

szerepet. 

A korábban Független Rendészeti Panasztestületként ismert szerv 2020 

óta tartozik az ombudsmani szervezetbe. Feladata a rendőri 

intézkedésekkel szemben felmerült panaszokkal kapcsolatos eljárások 

lefolytatása. A Rendészeti Igazgatóság felel a rendőrséggel, mint az 

állam kényszerhatalmi tevékenységét végző szervvel szembeni 

jogérvényesítésért. 

Az alapvető jogok biztosának feladat- és hatáskörét törvény szabályozza. 

Feladatai közé tartozik az alapvető jogok helyzetének folyamatos 

monitorozása, kimutatások készítése. Véleményezi az ezekkel 

kapcsolatos jogszabályok tervezetét, és javaslatot tehet alapvető jogokat 

érintő jogszabályok megalkotására vagy módosítására, valamint 

javasolhatja nemzetközi szerződés kötelező hatályának elismerését is. 

1. Eljárás  

Az eljárás megindulhat hivatalból, amennyiben az alapvető jogok biztosa 

valamilyen alapvető joggal kapcsolatos visszásságot érzékel a hatóságok 

eljárása során, illetve kezdeményezhető egyéni kérelemmel is. Az egyéni 

indítványunk lehet panasz vagy közérdekű bejelentés. Mindkét 

indítványt benyújthatjuk írásban személyesen vagy postai úton, illetve 

online is. Utóbbi esetben választhatunk a névtelenséget vagy 

beküldhetjük a kérelmünket elektronikus azonosítás után, az 

Ügyfélkapun keresztül. Anonim bejelentés esetén is meg kell adnunk a 

nevünket és a lakcímünket, de ez az iratokban a továbbiakban nem kerül 

feltüntetésre, csak a Hivatal férhet hozzá. 

2. A panasz 

Az alapvető jogok biztosához bárki fordulhat panasszal abban az 

esetben, ha közigazgatási szerv, helyi önkormányzat, nemzetiségi 

önkormányzat, kötelező tagság alapján működő köztestület, a Magyar 

Honvédség, rendvédelmi szerv, közigazgatási jogkörben eljáró egyéb 

szerv, nyomozó hatóság vagy az ügyészség nyomozást végző szerve, 

közjegyző, önálló bírósági végrehajtó vagy közszolgáltatást végző szerv 

(állami feladatot végző szervek, közüzemi szolgáltatók, valamilyen 

támogatás nyújtásában közreműködő szerv, vagy bármilyen olyan szerv, 
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ami a törvény szerint annak minősül) tevékenysége vagy mulasztása 

során valamilyen jogsérelmet szenved, vagy ennek a veszélye felmerül. 

Fontos, hogy az jogsérelem alapvető jogokat tekintve álljon fenn. Az 

eljárást akkor lehet kezdeményezni, ha az illető a többi jogorvoslati 

lehetőséget már kimerítette vagy eleve nem is állt ilyen a rendelkezésére. 

Az állam önellenőrző funkciója és az alapvető jogok biztosának jogállása 

miatt bizonyos szervek és közhatalmi tisztségek kivételt képeznek az 

eljárás alól. Nem lehet az ombudsmanhoz fordulni a köztársasági elnök, 

az Alkotmánybíróság, az Állami Számvevőszék, a bíróságok, valamint az 

ügyészség tevékenysége miatt.  

Az eljárás a kérelmező számára ingyenes, annak költségeit a Hivatal 

viseli. Amennyiben közigazgatási határozat született a kérdéses ügyben, 

az eljárást az ezt követő egy éven belül lehet megindítani. Kizáró ok 

viszont, ha jogerős bírósági határozat született vagy közigazgatási per 

indult egy ügyben, ebben az esetben a vizsgálat nem indítható meg. Az 

eljárást kérelmező személyét szigorú rendelkezések védik, ha ezt 

kifejezetten kéri, akkor a személyazonossága egyáltalán nem fedhető fel, 

de enélkül is csak abban az esetben, ha az ügyet másként nem lehet 

megoldani. A szabályozás célja, hogy a jogérvényesítés miatt senkit ne 

érhessen hátrány - ennek garantálásáról a törvény is rendelkezik. 

Az ombudsman ugyanakkor nem minden esetben indítja meg kérelemre 

a vizsgálatot. Köteles azt elutasítani, ha a korábban említett kizáró 

tényező áll fenn, a beadvány nyilvánvalóan alaptalan vagy ismételten 

benyújtott és a korábbihoz képest új tényt nem tartalmaz, illetve ha a 

kérelmező névtelenségét kérte, de enélkül a vizsgálat nem kivitelezhető. 

Mérlegelés után elutasíthatja a kérelmet, ha névtelenül nyújtották be, 

vagy a jogsérelem, amire hivatkoznak benne, csekély jelentőségű. Az 

elutasítást minden esetben írásban megindokolja. 

A vizsgálat során az ombudsman adatokat, iratokat kér a hatóságoktól. 

Ezen kívül a szerv vezetőjét is kötelezheti belső vizsgálatra, illetve 

közmeghallgatáson is részt vehet, valamint helyszíni ellenőrzést is 

folytathat. A nemzetbiztonságot érintő adatokba nem tekinthet be, 

illetve korlátozások alá esnek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és az 

ügyészség által kezelt adatok is. Az eljárásban a vizsgálattal nem 

érintett szervek, személyek is kötelesek közreműködni, ha szükséges. A 

vizsgálatról az alapvető jogok biztosa minden esetben nyilvános jelentést 

készít, amely tartalmazza az összes fontos tényt és megállapítást, 

személyes adatokat viszont nem. A kérelmező is értesül az eljárás 

eredményéről. 

Az eljárás lefolytatása után az ombudsman ajánlást tesz a vizsgált 

hatóság felügyeleti szervének a jogsérelem orvoslására. A hatóság ezután 

megszüntetheti a jogsérelmet a saját hatáskörében, ha képes rá. Ha ez 

nem lehetséges, vagy az adott szerv nem ért egyet az ajánlással, az 

ombudsman az ügyészséghez és az Alkotmánybírósághoz is fordulhat. 

Ha a jogsérelmet önkormányzati rendelet okozza, kezdeményezheti az 

önkormányzati rendelet más jogszabállyal való összhangjának 

felülvizsgálatát. Előfordulhat, hogy a vizsgálat során bűncselekmény 

gyanúja merül fel, ez esetben büntetőeljárást kezdeményez. A Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordul, ha 

adatkezeléssel kapcsolatos problémát észlel, ezen kívül javasolhatja 

jogszabály módosítását, hatályon kívül helyezését vagy előkészítését, ha 

erre van szükség a jogsérelem orvoslásához. Ha ezek nem vezetnek 

eredményre, akkor az Országgyűléshez fordul - ezt az éves jelentése 

keretében teheti meg. 

3. A közérdekű bejelentés 

Ha olyan körülményre szeretnénk felhívni a figyelmet, amelynek 

orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom 

érdekét szolgálja, célszerű közérdekű bejelentéssel élnünk, amely 

javaslatot is tartalmazhat. Ilyenkor az ombudsman anonimizálás után 

(amennyiben ezt kértük) megküldi a kérelmet a vizsgálatra hatáskörrel 

rendelkező szervnek. Ő ezután megteszi a szükséges intézkedéseket és 

az erről szóló jelentést egy elektronikus rendszerben rögzíti, melynek 

tartalmáról a kérelmező is tájékoztatást kérhet. 

4. Az Egyenlő bánásmódról szóló törvény szerinti eljárások 
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Ha valakit jogtalan diszkrimináció ér, az Egyenlő bánásmódról szóló 

törvény szerinti eljárásokat veheti igénybe. A névtelen benyújtásra 

itt nincs lehetőség, írásban személyesen, postai úton vagy 

elektronikusan, az e-Papír rendszeren keresztül küldhetjük be a 

kérelmet. A kérelem kötelező tartalmi elemei a a kérelmező neve és 

lakóhelye, a bepanaszolt szerv vagy személy azonosító adatai, a sérelem 

bekövetkezésének időpontja, a sérelmezett intézkedés pontos leírása és 

az azokat alátámasztó bizonyítékok, a védett tulajdonság, ami miatt 

sérelem érte a kérelmezőt, illetve tartalmaznia kell egy, a közigazgatási 

hatósági eljárás lefolytatására irányuló határozott kérelmet is. A 

beadványt az Egyenlő Bánásmódért Felelős Főigazgatósághoz kell 

címezni. 

Az alapvető jogok biztosa közigazgatási hatósági eljárás keretében jár el 

ezekben az ügyekben, az Egyenlő Bánásmódért Felelős Főigazgatóság 

útján. A Főigazgatóság hatóságként működve kérelemre és hivatalból is 

vizsgálatot folytat le, ha megsértik az egyenlő bánásmód követelményét, 

továbbá tájékoztatást ad és segítséget nyújt az érintettek számára az 

egyenlő bánásmód megsértése elleni fellépéshez. Az ügyintézési határidő 

ebben az eljárásban 75 nap, kiskorú ügyfél esetében 45 nap. 

III. Az Alkotmánybíróság 

Az Alkotmánybíróság az Alaptörvény védelmének legfőbb szerve. 

Feladata a demokratikus jogállam, az alkotmányos rend és az 

Alaptörvényben biztosított jogok védelme, a jogrendszer belső 

összhangjának megőrzése, valamint a hatalommegosztás elvének 

érvényre juttatása. 

Az Alkotmánybíróság funkciójára vonatkozó fő szabályokat az 

Alaptörvény tartalmazza, a szervezeti és eljárási szabályok fő vonalait 

pedig az új Abtv. tartalmazza. Az Alkotmánybíróság eljárására 

vonatkozó részletes szabályokat az Ügyrend állapítja meg. Az 

Alkotmánybíróságnak 15 tagja van, akiket az Országgyűlés választja 

meg minősített többséggel (az összes képviselő kétharmadának 

szavazatával), tizenkét évre. Az Alkotmánybíróság elnökét az 

Országgyűlés választja az alkotmánybírók közül, az elnökhelyettest 

pedig, az Alkotmánybíróság elnökének javaslatára, az alkotmánybírók 

maguk közül választják meg. Az elnöknek igazgatási, koordinációs és 

képviseleti feladata van, tevékenysége nem érinti az alkotmánybírók 

függetlenségét. 

Az Alkotmánybíróság döntéseit teljes ülésen, öttagú tanácson hozza vagy 

egyesbíróként. Az Ügyrend alapján lehetőség van továbbá háromtagú 

tanácsok felállítására is. A teljes ülés dönt a törvények 

alkotmányosságáról, és más, az Ügyrend által meghatározott 

kérdésekben. Alkotmánybíróság igazgatási szervezete az 

Alkotmánybíróság Hivatala, amely ellátja a működtetési, ügyviteli és 

döntés-előkészítési feladatokat. Az Alkotmánybíróság Hivatalát a 

főtitkár vezeti, akit az elnök javaslatára a teljes ülés választ meg. 2011. 

január 1-je óta a főtitkári tisztséget dr. Bitskey Botond tölti be. 

1. Eljárás 

Alkotmányjogi panasz benyújtására elsősorban akkor van lehetőség, ha 

az indítványozónak az Alaptörvényben biztosított jogát bírósági 

döntéshozatal során sértették meg. Kivételesen azonban akkor is lehet 

alkotmányjogi panaszt benyújtani, ha az indítványozót az ügyében bírói 

döntés nélkül, közvetlenül hatályosuló jogszabály miatt érte jogsérelem. 

Az alkotmányjogi panasz nem irányulhat a bírói döntés jogszerűségének 

vagy megalapozottságának felülvizsgálatára, az Alkotmánybíróság nem 

egy további jogorvoslati fórum a rendes bírósági rendszerben. Az 

Alkotmánybíróság azt vizsgálja, hogy a bírói döntés vagy az alkalmazott 

jogszabályi rendelkezés sérti-e az indítványozó Alaptörvényben 

biztosított jogát. Fontos szempont továbbá, hogy az alkotmányjogi 

panaszt csak a bírói döntést érdemben befolyásoló alaptörvény-

ellenesség esetén bírálják el érdemben. Ha ilyen kérdést az ügy nem vet 

fel, akkor az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panaszt visszautasítja. 

Az Abtv. alapján három különböző alkotmánybírósági panaszra van 

lehetőség: 

https://www.alkotmanybirosag.hu/a-tanacsok-osszetetele-es-az-egyesbirok/
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- Az Abtv. 27. § szerinti panasz esetében az indítványozó nem egy 

jogszabályt, hanem az alaptörvény-ellenes bírói döntést 

támadhatja, amennyiben az ügyben hozott döntés az indítványozó 

Alaptörvényben biztosított jogát sérti vagy hatáskörét az 

Alaptörvénybe ütközően korlátozza. Ez a leggyakoribb esete az 

alkotmányjogi panasznak. 

- Az Abtv. 26. § (1) bekezdése szerinti alkotmányjogi panasz eltér 

ugyan az előzőtől, de gyakran előfordul, hogy az indítványozók a 

bírói döntést mindkét rendelkezés alapján támadják. Az 

Alkotmánybíróság ennek során felülvizsgálja az egyedi ügyben 

alkalmazott jogszabály Alaptörvénnyel való összhangját, ha az 

ügyben folytatott bírósági eljárásban az alaptörvény-ellenes 

jogszabály alkalmazása miatt az indítványozó Alaptörvényben 

biztosított jogának sérelme következett be. 

- Az alkotmányjogi panasz speciális esete az Abtv. 26. § (2) alapján 

folyó eljárás, mely nagyban különbözik az előző két típustól. 

Ebben az esetben az indítványozó a jogszabályt vagy valamely 

rendelkezését támadhatja, amennyiben annak alkalmazása vagy 

hatályosulása folytán közvetlenül, bírói döntés nélkül következett 

be a jogsérelme és nincs a jogsérelem orvoslására szolgáló 

jogorvoslati eljárás, vagy jogorvoslati lehetőségeit már 

kimerítette. Az Alaptörvény külön is nevesíti, hogy az egyházak 

elismerésével kapcsolatos sarkalatos törvényi rendelkezésekkel 

szemben alkotmányjogi panasznak van helye. 

Az Alkotmánybíróság honlapja részletes tájékoztatót és minta-

beadványokat tartalmaz az eljárásokkal kapcsolatban. Az alkotmányjogi 

panasz eljárásban a jogi képviselet nem kötelező, a beadványra 

vonatkozó szakmai követelmények miatt azonban érdemes ügyvéd vagy 

jogvédő szervezet segítségét kérni, hogy eredményes legyen az eljárás. 

Ebben az esetben meghatalmazást is be kell nyújtani a kérelem mellé. 

Jogi képviselőként az eljárásban ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos 

járhat el helyettünk. Az Alkotmánybíróság előtti eljárás illetékmentes, 

ugyanakkor jogi képviselet esetén ennek díjával számolnunk kell. 

Fontos kritérium, hogy a kérelmező az Alkotmánybírósági panasz 

beadása előtt ki kell, hogy merítse a rendelkezésére álló többi rendes 

jogorvoslati lehetőséget (pl: fellebbezés). Ez a korlátozás nem vonatkozik 

a Kúria előtti felülvizsgálatra és a perújításra, mert ezek rendkívüli 

jogorvoslatok. A már folyamatban lévő ilyen eljárások azonban 

akadályozzák az Alkotmánybíróság eljárását, ezért ilyen esetben a 

kérelmet vissza fogják utasítan, az eljárások lezárása után lehet panaszt 

benyújtani. A Kúria felülvizsgálati döntéseivel szemben is korlátozottak 

a lehetőségek, csak az érdemi döntéssel szemben lehet panaszt 

benyújtani. 

A különböző típusú panaszok nem különülnek el teljesen az eljárás 

során, ugyanabban a kérelemben lehet támadni a bírósági döntést és a 

helytelen jogszabályt is, de fontos, hogy az indoklást külön-külön 

terjesszük be. A megfelelő adatvédelem érdekében célszerű nyilatkozni 

arról, hogy hozzájárulunk-e az adataink nyilvánosságához. 

A határidőket tekintve a bírósági döntés elleni panaszra a döntés 

kézbesítésétől számított 60 nap áll rendelkezésünkre, ha jogszabályt 

kifogásolunk, akkor pedig annak hatálybalépésétől számított 180 nap. A 

kézhezvételtől számított 180 napig még igazolási kérelmet nyújthatunk 

be, ha rajtunk kívül álló okból mulasztottuk el a szubjektív határidőt. Ez 

a határidő már objektív. A bírósági döntés elleni indítványt az elsőfokú 

bíróságon terjeszhetjük elő (az Alkotmánybíróságnak címezve), a 

jogszabály ellenit közvetlenül az Alkotmánybíróságon. Míg előző esetben 

van lehetőség elektronikus benyújtásra, utóbbi esetben csak papír 

alapon személyesen vagy postai úton nyújthatjuk be az indítványt. 

Személyazonosító adataink és a képviseletet igazoló dokumentumok 

mellett csatolni kell a szükséges bizonyító iratokat is. Az 

Alkotmánybírósági panasz tartalmi elemeire szigorú követelmények 

vonatkoznak. Ezek a következők: 
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Bírósági döntés elleni panasz (Abtv. 27. §, 

Abtv. 26. § (1)) 

Jogszabály elleni panasz (Abtv. 26. § (2)) 

– alaptörvényi, illetve törvényi 

rendelkezést, amely megállapítja az 

Alkotmánybíróság hatáskörét  

– a vizsgálandó jogszabályi rendelkezés és 

bírói döntés pontos megnevezését, 

amelyben a bíróság a sérelmezett 

jogszabályt vagy jogszabályi rendelkezést 

alkalmazta; 

– a megsértett, Alaptörvényben biztosított 

jogot és e jogsérelem lényegét; 

– az indítványban indokolni kell, hogy a 

sérelmezett jogszabály, jogszabályi 

rendelkezés, bírósági döntés miért 

ellentétes az Alaptörvény megjelölt 

rendelkezésével; 

– kifejezett kérelmet az adott jogszabály, 

jogszabályi rendelkezés, bírósági döntés 

alaptörvény-ellenességének 

megállapítására és megsemmisítésére. 

• utalni kell arra, hogy az 

indítványozó a jogorvoslati 

lehetőségeit már kimerítette, 

vagy nincs számára biztosítva. 

 

– alaptörvényi, illetve törvényi 

rendelkezést, amely megállapítja az 

Alkotmánybíróság hatáskörét  

– a vizsgálandó jogszabályi rendelkezés 

pontos megnevezését 

– az indítványozó érintettségének 

igazolására szolgáló tényeket, 

dokumentumokat, 

– nyilatkozatot arról, hogy jogorvoslati 

lehetőség nem áll az indítványozó 

rendelkezésére vagy azt már kimerítette, 

– a megsértett, az Alaptörvényben 

biztosított jogot és e jogsérelem lényegét, 

– az indítványban indokolni kell, hogy a 

sérelmezett jogszabály, jogszabályi 

rendelkezés miért ellentétes az 

Alaptörvény megjelölt rendelkezésével, 

– az indítványnak továbbá kifejezett 

kérelmet kell tartalmaznia az adott 

jogszabály, jogszabályi rendelkezés 

alaptörvény-ellenességének 

megállapítására és megsemmisítésére. 

 

Az indítványozónak 30 napon belül hiánypótlásra van lehetősége, ha az 

Alkotmánybíróság erre felhívja. A banasz befogadásáról 120 napon belül 

kell dönteni, további 180 napja van az alkotmánybírónak arra, hogy a 

döntés tervezetét elkészítse, az érdemi döntés meghozatalára viszont 

nem állapít meg határidőt a szabályozás. 

Az eljárás során az indítványozó és az ellenérdekű fél betekinthet az 

iratokba és másolatot készíthet róluk (kivéve a belső előkészítő iratokat), 

a lezárt eljárások iratanyagát pedig bárki megtekintheti, aki jogos 

érdekét valószínűsíteni tudja.  

A panaszunk az előkészítő szakaszban elutasításra kerül, ha nem arra 

jogosultként terjesztettük elő, nyilvánvalóan alaptalan, határidőn kívül 

érkezett be, vagy nem az Alkotmánybíróság jogosult elbírálni, illetve ha 

nem teszünk eleget a hiánypótlásnak. Akkor sem fogadja be az 

Alkotmánybíróság a panaszt, ha nem merítettük ki a jogorvoslati 

lehetőségeket vagy korábban már elbírált ügyben nyújtottunk be 

beadványt.  

Az Alkotmánybíróság az eljárás során megvizsgálja a rendelkezésre álló 

iratokat, nyilatkozatra hívja fel az érintett szerveket és személyeket, 

jogszabály elleni panasz esetén annak megalkotóját. Személyes 

meghallgatást is tarthat a törvény kezdeményezője vagy az ügyben 

érintett más személy számára. 

A döntés öttagú tanácsban, vagy a teljes ülésen történik, annak 

anonimizált változata nyilvánosságra kerül. Ha a bírósági döntés 

alaptörvény ellenes, az alkotmánybíróság megsemmisíti. Ha jogszabályt 

talál Alaptörvény-ellenesnek, az is megsemmisítésre kerül, és azt az 

adott bírósági ügyben már nem lehet alkalmazni. Ilyen esetekben a 

jogsérelem orvoslásásnak módját polgári ügyekben a Kúria állapítja 

meg, büntető ügyekben pedig minden esetben meg kell ismételni az 

eljárást. 

IV. Rendőrség  

A rendőrség állami, fegyveres rendvédelmi szerv. Alapvető feladata a 

bűncselekmények megakadályozása, felderítése, a közbiztonság, a 

közrend és az államhatár rendjének védelme. A rendőrséget az általános 

rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (Országos 

Rendőrfőkapitányság), a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési 

feladatokat ellátó szerv (Nemzeti Védelmi Szolgálat), valamint a 

terrorizmust elhárító szerv alkotja (Terrorelhárító Központ). 
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1. Beadványtétel  

A rendőrséghez személyesen, illetve törvényes képviselő vagy 

meghatalmazott útján bármilyen ügyben közérdekű bejelentést, panaszt 

vagy feljelentést lehet tenni.  

Panasszal élhetünk a rendőri intézkedés, a közterület-felügyelő 

intézkedése, a fegyveres biztonsági őr intézkedése és egyes rendészeti 

feladatokat ellátó személyek intézkedése (pl: iskolarendőr), illetve 

kényszerítő eszköz használata jogot vagy jogos érdeket sértett. A 

beadványt az intézkedést foganatosító rendőri szervhez kell benyújtani, 

az intézkedéstől számított 30 napon belül. A szerv közigazgatási hatósági 

eljárásban bírálja el az ügyet a beérkezéstől számított 35 napon belül. Ha 

nem értünk egyet a döntéssel, fellebbezhetünk, amit a kifogásolt szerv 

felett irányítási jogkört gyakorló személy fog elbírálni. 

A rendőri intézkedés elleni panasz a panasztétel speciális formája, 

amelyhez abban az esetben folyamodhatunk, ha a rendőr intézkedése, 

annak elmulasztása vagy a kényszerítő eszköz alkalmazása alapvető 

jogunkat sértette. Ha ilyen történt, a beadvány benyújtására 1 év áll 

rendelkezésünkre a sérelmezett cselekménytől vagy mulasztástól 

számítva. Az eljárást az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala alá tartozó 

Rendészeti Igazgatóság folytatja le, a beadványunkat is hozzá kell 

benyújtanunk. 

Közérdekű bejelentéssel is élhetünk, amennyiben az általunk észlelt 

probléma orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész 

társadalom érdekét szolgálja.  

Ezekben az eljárásokban közös, hogy egyaránt megtehető szóban vagy 

írásban, előbbi esetben bármelyik rendőrfőkapitányságon vagy a 

Központi Panaszirodán, utóbbi esetben pedig postai úton, de akár e-

mailben is megküldhetjük a beadványunkat. A személyes megjelenéskor 

a bejelentésről adatlapot vesznek fel, melynek másodpéldányát őrizzük 

meg. A panaszokért felelős szerv a rendőrségen belül a Központi 

Panasziroda, amely előkészíti az országos rendőrfőkapitány döntéseit és 

együttműködik az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala alá tartozó 

Rendészeti Igazgatósággal. 

2. Feljelentés 

A rendőrséghez intézhető beadványok közül a legismertebb a feljelentés, 

amit akkor alkalmazhatunk, ha bűncselekményt követtek el ellenünk. 

Bűncselekmény sértettjévé (áldozatává) akkor válik valaki, amikor a 

bűncselekménnyel megsértették vagy veszélyeztették személyes vagy 

vagyoni jogait, ami miatt kárt szenvedett el, beleértve a fizikai, lelki vagy 

érzelmi következményeket, vagy gazdasági veszteség érte. A feljelentés 

egyben a büntetőeljárás egyik legfontosabb jogintézménye, a 

bűncselekmények felderítése érdekében leggyakrabban ugyanis 

rendszerint feljelentés alapján végeznek nyomozást a hatóságok.  

A feljelentésnek - a jogérvényesítést megkönnyítendő - nincsenek alaki 

követelményei. Feljelentésnek számít minden olyan, a hatóság 

tudomására hozott közlés, amely meghatározott vagy ismeretlen személy 

által elkövetett bűncselekmény, szabálysértés gyanújára utaló 

tényállást, illetve adatot tartalmaz. A feljelentés bárkit megillető 

jogosultság, amelyet megtehet jogi és természetes, ismert és ismeretlen, 

névtelen személy is. Ha nem a sértett nyújtja be, akkor bejelentésről 

beszélünk, érdemi különbség a két jogintézmény között nincs. A 

feljelentés alapvetően jogosultság, de bizonyos esetekben kötelezettség 

is. Utóbbiakat a Btk. szabályozza, főképp hivatalos személyeket érint a 

hatáskörükben tudomásukra jutott bűncselekmények tekintetében, de 

bűncselekménynek számít például a terrorcselekmény feljelentésének 

elmulasztása is. 

A büntetőeljárás során megkülönböztetünk közvádas és magánvádas 

bűncselekményeket. A közvádas bűncselekmények esetében a 

feljelentést tevő személye nincs korlátozva, a magánvádas eljárásban 

viszont csak a sértett tehet feljelentést.  

Feljelentést az ügyészségnél vagy a nyomozó hatóságnál lehet tenni. A 

feljelentést más hatóság és a bíróság is köteles fogadni, és azt a nyomozó 

hatóságnak megküldeni. Megtehető szóban, bármelyik rendőri szervnél, 
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ebben az esetben az elmondottakat írásba foglalják és arról jegyzőkönyv 

készül, melynek egy példányát a feljelentést tevő személy is megkapja. 

Beküldhető írásban, postai úton, elektronikusan ügyfélkapun keresztül, 

illetve fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott elektronikus 

dokumentumban. A feljelentés során a rendőrség munkájának 

eredményessége érdekében célszerű a rendelkezésünkre álló összes 

információt minél pontosabban közölni. 

Fontos tudni, hogy a beadvány tartalmáért a bejelentőt felelősség terheli. 

A beadványában mást szándékosan nem vádolhat meg bűncselekmény, 

szabálysértés, vagy fegyelemsértés elkövetésével hamisan. Nem tehet a 

bejelentő számára is nyilvánvalóan hamis olyan bejelentést, amely 

mással szemben büntetőeljárás megindítását alapozza meg. Mindkét 

esetben a beadvány megtétele büntetőjogi következményt von maga után 

(hamis tanúzás). 

Az ügyészség vagy a nyomozó hatóság a feljelentés megérkezésétől 

számított három munkanapon belül megvizsgálja, hogy az ügyben a 

nyomozást el kell-e rendelni, vagy a feljelentés kiegészítésének, a 

feljelentés elutasításának, illetve az ügy áttételének van-e helye. 

A feljelentés elutasítására akkor kerül sor, ha a szóbanforgó cselekmény 

nem bűncselekmény, hiányzik a bűncselekmény gyanúja, az elkövető 

büntethetőségét, illetve a feljelentett cselekmény büntetendőségét kizáró 

ok állapítható meg, halál, elévülés vagy kegyelem folytán az adott 

személy nem büntethető, illetve ha a cselekményt már jogerősen 

elbírálták, vagy az ügy egyáltalán nem tartozik a magyar büntető 

joghatóság alá. Elutasítják a beadványt akkor is, ha az magánvádas és 

nem a megfelelő személy terjesztette elő  

Ha a feljelentést nem utasítják el, az ügyészség vagy a nyomozó hatóság 

elrendeli a nyomozást és ezzel megkezdődik a büntetőeljárás. 

V. Az Emberi Jogok Európai Bírósága 

Az Emberi Jogok Európai Bíróságát (EJEB) az Emberi Jogok Európai 

Egyezménye betartásának felügyeletére hozták létre. Az Emberi Jogok 

Európai Egyezménye az Európa Tanács 1950. november 4-

én, Rómában kelt egyezménye, amely számos alapvető jogot véd. Pl.: védi 

az élethez való jogot, a tisztességes eljáráshoz való jogot polgári és 

büntető ügyekben egyaránt, a magán- és családi élet tiszteletben 

tartásához való jogot, a véleménynyilvánítás szabadságát, a gondolat, 

lelkiismeret és vallás szabadságát, a hatékony jogorvoslathoz való jogot, 

a javak háborítatlan élvezetéhez való jogot, a választójogot és a 

választhatósághoz való jogot.  

1. Szervezet 

A Bíróságnak annyi bírája van, ahány szerződő fele az Egyezménynek. A 

bírákat az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése választja meg a 

tagállamok által állított három jelölt közül. A bírák kilenc évig 

maradnak hivatalban, és nem választhatók újra. 

2. Eljárás 

Az Egyezmény a beadványoknak két fő típusát különbözteti meg: a 

természetes személy, személyek csoportja, gazdasági társaság vagy nem 

kormányzati szervezet által vélelmezett jogsérelem miatt benyújtott 

egyéni kérelmet, és a Szerződő Felek vitáján alapuló államok közötti 

ügyeket. Eljárni csak olyan államokkal szemben lehet, melyek az 

Egyezményt megerősítették. 

A Bírósághoz fordulhat tehát mindenki, aki úgy gondolja, hogy emberi 

jogait megsértették. Strasbourgban az “alperes” mindig az adott állam, 

akinek joghatósága alatt elkövették a jogsértést – nem pedig a konkrét 

jogsértő szerv vagy személy. Tehát akár pl. az adóhatósággal vagy a 

rendőrséggel van problémánk, akkor is  a Magyar Államot fogjuk perelni. 

Magánszemélyek közvetlenül is benyújthatják kérelmüket. Jogi 

képviselőre az eljárás megindításához nincs szükség: elég a kérelmezői 

űrlapot értelemszerűen kitölteni és a szükséges iratokat benyújtani. Az 

iratok Bírósághoz való benyújtása mindazonáltal nem garantálja sem a 

kérelem elfogadhatóságát, sem az ügy kérelmező által remélt 

végkimenetelét. Az Egyezmény célja, hogy a Bíróság „bárkinek” elérhető 
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legyen – azoknak is, akik valamely tagállam eldugott zugában élnek, 

illetve vagyontalanok. Ez az oka annak, hogy a Bíróság nem tart igényt 

eljárási illetékre. 

Az eljárás megindításának nem feltétele a jogi képviselő; ügyével 

bárki közvetlenül fordulhat a Bírósághoz. Az ügyvédi közreműködés 

azután válik szükségessé, hogy a Bíróság a panaszt az ügyben érintett 

állam kormányának megküldi észrevételezésre.  

Ahhoz, hogy a beadvány a Bíróság által elfogadhatónak minősüljön, 

bizonyos feltételeknek teljesülniük kell; ennek hiányában a kérelem 

érdemi vizsgálatára nem kerülhet sor. Ügyet csak akkor lehet a Bíróság 

elé terjeszteni, ha az összes hazai jogorvoslati lehetőséget már 

kimerítették, azaz az egyezménysértést panaszolóknak először végig 

kell járniuk a hazai bírósági rendszer valamennyi fokát, beleértve a 

legmagasabb szintű bírói fórumot is. Az államnak ugyanis először 

lehetőséget kell kapnia arra, hogy maga rendezze a panaszolt jogsértés 

áldozatának a helyzetét. 

A kérelmet az ügyben hozott utolsó bírói határozatot – az esetek 

többségében az érintett állam legmagasabb szintű bíróságának az 

ítéletét – követő hat hónapon belül kell a Bírósághoz benyújtani. 

Kérelmező csak az állított egyezménysértés személyes és közvetlen 

áldozata lehet, aki a történtek során jelentős sérelmet szenvedett. 

Beadvánnyal élni csak az Egyezmény egy vagy több tagországának 

vonatkozásában lehet, más államok vagy magánszemélyek ellen nem. 

Minden kérelem (panasz) először iktatásra kerül, és különböző kiegészítő 

dokumentumokat vagy információkat kér a nemzeti bíró mellett 

előkészítést végző magyar nyelvű referens (befogadás). Ha a kérelmet 

befogadták, akkor az ügy egy három bíróból álló tanács elé kerül, amely 

az elfogadhatóság többnyire formai és eljárási jellegű feltételeit vizsgálja. 

A testület dönthet (de csak egyhangúlag) úgy, hogy érdemi vizsgálat 

nélkül elutasítja a panaszt. Ez ellen nincs helye semmilyen 

jogorvoslatnak, fellebbezésnek. 

Ha a kérelmet elfogadhatónak találják, akkor az egy 7 tagú Kamara elé 

kerül és érdemben a Kamara hoz döntést (ítéletet) vagy jóváhagyja a 

felek között létrejött egyezséget (ún. békés rendezés), amely utóbbi 

azonnal végleges és végrehajtható lesz. A Kamara ítélete ellen bármely 

fél 3 hónapon belül a Nagykamarához fordulhat. A Nagykamara a 

fellebbezett ügyekben másodfokon dönt, de ha az Egyezményben foglalt 

kivételes esetben első fokon már hozzá fordultak, akkor csak az átfogó, 

elvi jellegű és az Egyezmény értelmezését befolyásoló kérdésekkel 

foglalkozik. Az ítélet akkor lesz végleges, ha a Nagykamara döntést hoz 

vagy a három hónapos fellebbezési határidő eredménytelenül telik el. 

A Bíróság munkájának legjavát írásban végzi, de bizonyos esetekben 

nyilvános tárgyalást is elrendelhet. 

Békés megegyezés alatt az érintett felek közti egyezség értendő, mely 

véget vet a kérelem nyomán indult eljárásnak. Ha az érintettek vitájuk 

ilyen módon történő lezárása mellett döntenek, az állam rendszerint 

pénzzel kártalanítja a kérelmezőt. A békés megegyezés feltételeinek 

áttekintését követően, amennyiben az emberi jogok sérelmének 

általában vett veszélye nem igényli az eljárás folytatását, a Bíróság törli 

az ügyet a lajstromából. 

A Bíróság törekszik arra, hogy az ügyeket az elfogadásukat követő 

három éven belül lezárja, egyes eljárások azonban ennél rövidebb vagy 

hosszabb időt vesznek igénybe.  

A jogsértést megállapító ítéletek kötelezik a tagállamokat, melyek 

kötelesek az azokban foglaltak szerint eljárni. Az ítéletek végrehajtását 

– különösen a kérelmezők által elszenvedett sérelmek ellensúlyozására 

a Bíróság által megszabott pénzösszeg mielőbbi folyósítását – az Európa 

Tanács Miniszteri Bizottsága ellenőrzi. Amennyiben a jogsértés ténye 

bizonyossá válik, az érintett államnak mindent meg kell tennie az 

ismétlődés ellen, hogy a Bíróság további elmarasztaló ítéleteit elkerülje. 

Ehhez esetenként törvényeken is módosítania kell, hogy azok 

összhangba kerüljenek az Egyezményben foglaltakkal. Ha a Bíróság 

elmarasztalja az államot és megállapítja a panaszos jogainak sérelmét, 

jogos elégtétel – a jogsértés mértékével arányos pénzösszeg – 
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megfizetésére kötelezi az államot. A Miniszteri Bizottság gondoskodik 

arról, hogy a Bíróság által megítélt összeget a sértett fél ténylegesen 

megkapja. 

A Bíróság létrejötte óta megállapított jogsértések mintegy felét az 

Egyezmény 6. cikke szerinti tisztességes tárgyaláshoz és ésszerű időn 

belüli határozathozatalhoz fűződő jogok sérelme képezte. A Bíróság által 

feltárt összes jogsértés 58 százaléka az Egyezmény 6. cikkével 

(méltányos eljárás) vagy az 1. jegyzőkönyv 1. cikkével (tulajdon védelme) 

függ össze. A Bíróság az ügyek 11 százalékában állapította meg az 

Egyezmény 2. és 3. cikkében meghatározott jogok (élethez való jog ill. 

kínzás és embertelen bánásmód tilalma) súlyos sérelmét. 

VI. Békéltető Testület 

A Budapesti Békéltető Testület egy alternatív vitarendezési fórum, 

a fogyasztóknak és a vállalkozásoknak fogyasztói 

jogvitájuk bíróságon kívüli rendezésében. Fogyasztónak nevezik a 

szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül 

eljáró természetes személyt, vállalkozás pedig a szakmája, önálló 

foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy. A 

békéltető testületi eljárás ingyenes, gyors és egyszerű az igénybevétele. 

Ha a fogyasztónak vásárlásával kapcsolatban kifogása merül fel, és azt 

nem tudja a vállalkozással rendezni, a gyors, ingyenes és egyszerű 

eljárást lefolytató békéltető testülethez fordulhat. A békéltető testület 

egyezséget próbál meg létrehozni a fogyasztó és a vállalkozás között, 

ennek hiányában pedig dönt az ügyben. Fontos, hogy a vásárló csak 

szerződésének teljesítésével, azaz egyedi jogvitájával 

kapcsolatban fordulhat a testülethez, más, a fogyasztóvédelmi 

hatóság hatáskörébe tartozó ügyben (pl. megtévesztés, 

árfeltüntetés, stb.) nem, ilyen esetben a békéltető testület átteszi 

az ügyet a fogyasztóvédelmi hatósághoz.  

1. A békéltető testületi eljárás célja 

A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák 

által működtetett független testület. Hatáskörébe tartozik a fogyasztói 

jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A vállalkozásnak 

együttműködési kötelezettsége van, ami azt jelenti, hogy a békéltető 

testületi meghallgatásra a vállalkozás köteles válasziratot benyújtani, 

valamint a meghallgatáson a cég képviselője köteles megjelenni, 

ellenkező esetben fogyasztóvédelmi bírságot szab ki rá a 

fogyasztóvédelmi hatóság.  

2. A békéltető testületi eljárás megindítása 

A békéltető testületi eljárás megindításának feltétele, azaz az eljárás 

előtti első lépés, hogy a fogyasztó, azaz a vevő, illetve az adott 

szolgáltatást igénybe vevő az érintett vállalkozással közvetlenül 

megkísérelje a panaszügy rendezését. A közvetlen rendezés 

sikertelensége esetén adható be kérelem a békéltető testülethez. 

Az eljárás megindításához a kérelemben az alábbiakat szükséges 

feltüntetni: 

- a fogyasztó, azaz a kérelem benyújtójának nevét, lakóhelyét vagy 

tartózkodási helyét, 

- a panasszal érintett vállalkozás nevét, székhelyét, 

- a panasz rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok 

bizonyítékait, (itt különösen fontos hivatkozni minden az ügy 

lényegét érintő írásbeli dokumentumra, szerződésre, 

szállítólevélre, számlára, átvételi elismervényre stb.); a 

dokumentumokat csatolni kell a kérelemhez, 

- a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a vállalkozóval megpróbálta 

a vitás kérdést közvetlenül tisztázni, 

- az ügy eldöntésére irányuló kifejezett indítványt. 

Ha a fogyasztó hiányosan nyújtja be kérelmét, a békéltető testület 

hiánypótlásra szólítja fel. Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy 

tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes.  
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3. Az eljárás lefolytatása 

Ha a kérelem tartalmazza az eljárás megindításához szükséges 

adatokat, akkor a békéltető testület elnöke meghallgatási időpontot tűz 

ki. A kitűzött meghallgatás során a konkrét beadványokat a békéltető 

testület tagjaiból választott 3 tagú tanács, vagy egyedül eljáró tag bírálja 

el.  

A panasszal érintett vállalkozás köteles válasziratot benyújtani, mely 

tartalmazza az üggyel kapcsolatos álláspontját. A vállalkozó ekkor, vagy 

a meghallgatáson nyilatkozik arról is, hogy a tanács döntését magára 

nézve kötelezőnek ismeri-e el.  

4. A döntés 

1. egyezséget jóváhagyó határozat: az eljárás során az eljáró 

tanács elnöke egyezséget kísérel meg létrehozni a felek között. Ha 

az egyezség megfelel a jogszabályoknak, a tanács azt határozattal 

jóváhagyja. Ha az eljárás során egyezség születik a felek között, 

akkor az egyezség formájában egy kötelező érvényű határozatba 

foglalják, mely ugyancsak kikényszeríthető bírósági úton.  

2. kötelezést tartalmazó határozat: ha a vállalkozás az eljárás 

során arról nyilatkozik, hogy a tanács döntését kötelezésként 

fogadja el, azaz aláveti magát a döntésnek, akkor a fogyasztói 

kérelem megalapozottsága esetén a tanács kötelező határozatot 

hoz, melynek érvényét tekintve azonos egy bírósági határozatéval 

és nem teljesítés esetén végrehajtási záradékkal lehet ellátni. A 

tanács kötelező határozatának, illetve a határozattal jóváhagyott 

egyezségnek a végrehajtását - abban az esetben, ha a vállalkozás 

nem tesz eleget a határozatban foglaltaknak - a bíróságtól kérheti 

a fogyasztó. 

3. ajánlás: ha a vállalkozás az eljárás kezdetekor úgy nyilatkozott, 

hogy a tanács döntését kötelezésként nem fogadja el, vagy nem 

nyilatkozott, akkor az eljáró tanács a rendelkezésre álló 

dokumentumok és bizonyítékok mérlegelése alapján ajánlást hoz, 

feltéve, hogy a fogyasztónak igaza van. Ha a cég az ajánlásnak 

nem tesz eleget, a fogyasztónak írásban értesíteni kell a 

testületet, amely a fogyasztó nevének megjelölése nélkül az 

ajánlást nyilvánosságra hozza.  

4. eljárást megszüntető határozat: ha az ügy megítélése 

érdemben nem lehetséges, vagy a fogyasztó igénye 

megalapozatlan, a békéltető testület megszünteti az eljárást. 

6. Jogorvoslat, fellebbezés 

A törvény rendelkezései értelmében a bíróság előtt csak abban az esetben 

van lehetőség a határozat megtámadására, ha az eljáró tanács eljárási 

szabályt sértett, illetve a vállalkozás az ajánlás hatályon kívül helyezését 

kérheti a bíróságtól jogszabálysértés esetén.  

Fontos kiemelni, hogy a békéltető testületi döntés nem érinti a 

fogyasztónak azt a jogát, hogy igényét bírósági eljárás keretében 

érvényesítse. Tehát a bírói út igénybe vételére a békéltető testületi 

eljárás lefolytatását követően is van lehetőség. 

A Magyar Nemzeti Bank által felügyelt tevékenységet folytató 

szervezeteknek a pénzügyi szolgáltatási tevékenységével kapcsolatban 

felmerülő viták, mint például a bankokkal, biztosítókkal szembeni 

kifogások. Ezen ügyekben a Pénzügyi Békéltető Testülethez kell 

fordulni. 

VII. Fogyasztóvédelemi hatóságok 

A fogyasztó bármilyen fogyasztóvédelmi probléma esetén a 

fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. A fogyasztóvédelmi hatóság 

kérelemre, vagy hivatalból eljár, vizsgálva ezzel a vállalkozás piaci 

magatartását fogyasztóvédelmi szempontból. A fogyasztó egyedi ügyét 

azonban a békéltető testület oldja meg, azaz a fogyasztóvédelmi hatóság 

ebben az esetben átteszi a kérelmező ügyét a békéltető testülethez. A 

fogyasztóvédelmi hatóság a kormányhivatal. 
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1. Milyen ügyekben járhat el a fogyasztóvédelmi hatóság 

 

A fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi 

- a forgalmazással, a szolgáltatásnyújtással 

- a gyermek-és fiatalkorúak védelmével 

- a fogyasztói csoporttal 

- a panaszkezeléssel, az ügyfélszolgálattal, a fogyasztóvédelmi 

referens foglalkoztatásával 

- a vállalkozásnak a békéltető testületi eljárásra vonatkozó 

tájékoztatási, valamint együttműködési kötelezettséggel 

összefüggő, a fogyasztóvédelmi törvényben és más 

jogszabályokban foglalt rendelkezései betartását, és eljár azok 

megsértése esetén;    

- a megtévesztéssel kapcsolatos ügyeket, 

- az áru fogyasztók számára való értékesítésére, 

- a fogyasztóknak forgalmazott termék minőségére, összetételére, 

csomagolására, 

- a fogyasztóknak értékesítésre szánt, illetve értékesített áru 

mérésére, hatósági árára vagy egyébként kötelezően 

megállapított árára, 

- a fogyasztói panaszok intézésére, 

- a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és 

jótállási igények intézésére, 

- a termék forgalmazása vagy szolgáltatás nyújtása során az 

egyenlő bánásmód követelményére, továbbá 

- a fogyasztók tájékoztatására vonatkozó rendelkezések betartását, 

és eljár azok megsértése esetén; 

- a fogyasztói szerződés megkötésénél alkalmazott vagy e célból 

nyilvánosan megismerhetővé tett általános szerződési feltételeket 

abban a tekintetben, hogy azok nem tartalmaznak-e a 

jóhiszeműség és tisztesség követelményébe ütközően a 

szerződéses jogokat és kötelezettségeket egyoldalúan és 

indokolatlanul a fogyasztó hátrányára megállapító feltételt, 

- a termék biztonságosságával és megfelelőségével kapcsolatos 

piacfelügyeleti feladat- és hatáskörét a fogyasztóvédelmi törvény, 

a termékek piacfelügyeletéről szóló törvény, valamint külön 

jogszabály alapján gyakorolja. 

2. Döntés jogszabálysértés esetén 

Ha a hatóság a hatósági ellenőrzés eredményeként megállapítja, hogy a 

vállalkozás a jogszabályban, illetve hatósági döntésben foglalt 

előírásokat megsértette, és a jogszabály vagy hatósági döntés megsértése 

a jogellenes magatartás megszüntetésével vagy a jogszerű állapot 

helyreállításával orvosolható, a hatóság felhívja a szolgáltató figyelmét a 

jogszabálysértésre, és megfelelő határidő megállapításával, valamint a 

jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel kötelezi annak 

megszüntetésére.  

Ha a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során megállapítja a 

meghatározott fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértését, az eset 

lényeges körülményeinek - így különösen a jogsértés súlyának, a jogsértő 

állapot időtartamának, a jogsértő magatartás ismételt tanúsításának, 

illetve a jogsértéssel elért előny - figyelembevételével és az arányosság 

követelményének szem előtt tartásával az alábbi jogkövetkezményeket 

állapíthatja meg: 

- elrendelheti a jogsértő állapot megszüntetését, 

- megtilthatja a jogsértő magatartás folytatását, 

- határidő tűzésével a feltárt hibák, hiányosságok megszüntetésére 

kötelezheti a vállalkozást, 

- a jogszerű állapot helyreállításáig feltételhez kötheti, vagy 

megtilthatja az áru forgalmazását, 

- illetve értékesítését, 

- a jogszerű állapot helyreállításáig terjedő időtartamra 

elrendelheti a jogsértéssel érintett üzlet ideiglenes bezárását, ha 

az a fogyasztók életének, testi épségének, egészségének védelme 

vagy a fogyasztók széles körét érintő kárral fenyegető veszély 

elhárítása érdekében szükséges, 

- a jogsértés megállapításától számított legfeljebb egy évig 

megtilthatja az alkoholtartalmú ital, a dohánytermék, illetve a 

szexuális termék forgalmazását, e rendelkezések ismételt 
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megsértése esetén pedig elrendelheti a jogsértéssel érintett üzlet 

legfeljebb harminc nap időtartamra történő ideiglenes bezárását, 

- fogyasztóvédelmi bírságot szabhat ki. 

3. Kötelező fogyasztóvédelmi bírság kiszabása 

A fogyasztóvédelmi hatóság KKV-k esetében első alkalommal 

megvalósított jogszabálysértés esetén csak kötelezést alkalmazhat, azaz 

bírság kiszabására nincs mód. A fogyasztóvédelmi hatóság minden 

esetben bírságot szab ki (azaz KKV-k első jogsértése esetén is), ha 

- ha a vállalkozás az első, jogsértést megállapító döntés véglegessé 

válásától számított hat hónapon belül ugyanazon jogszabályi 

rendelkezést ismételten megsértette, 

- a jogsértés a fogyasztók széles körét érinti, 

- a tizennyolcadik életévüket be nem töltött személyek védelmét 

célzó jogszabályi rendelkezés megsértésére került sor, továbbá 

- a fogyasztóknak koruk, hiszékenységük, szellemi vagy fizikai 

fogyatkozásuk miatt különösen kiszolgáltatott, egyértelműen 

azonosítható csoportjához tartozó fogyasztóval szemben került 

sor, 

- a vállalkozás megsérti a békéltető testületi eljárásban fennálló, 

együttműködési kötelezettségét. 

4. A bírság összege 

A bírság összege függ a vállalkozás éves nettó árbevételének 

nagyságától, attól, hogy KKV-nak minősül-e vagy nem, illetve magasabb 

a bírság összege abban az esetben, ha a fogyasztók széles körének testi 

épségét, egészségét sértő vagy veszélyeztető, továbbá a fogyasztók széles 

körének jelentős vagyoni hátrányt okozó jogsértés valósul meg. 

A bírság összege 15 ezer forinttól 

- a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó 

éves nettó árbevétellel rendelkező, a KKV törvény hatálya alá nem 

tartozó vállalkozás esetében a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-

áig, de legfeljebb 500 millió forintig, illetve a fogyasztók széles körének 

testi épségét, egészségét sértő vagy veszélyeztető, továbbá a fogyasztók 

széles körének jelentős vagyoni hátrányt okozó jogsértés esetén 

legfeljebb 2 milliárd forintig terjedhet, 

- az előző pontba nem tartozó vállalkozás esetén 500 ezer forintig, 

illetve a fogyasztók széles körének testi épségét, egészségét sértő vagy 

veszélyeztető, továbbá a fogyasztók széles körének jelentős vagyoni 

hátrányt okozó jogsértés esetén a vállalkozás éves nettó árbevételének 

5%-áig, a számviteli törvény hatálya alá nem tartozó vállalkozás esetén 5 

millió forintig terjedhet. 

E-kereskedelemi vállalkozások által az e-kereskedelmi 

tevékenységükkel összefüggésben elkövetett, ismételten megállapított 

jogsértés esetén a bírság összege 200 ezer forinttól  

- a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó 

éves nettó árbevétellel rendelkező, a KKV törvény hatálya alá nem 

tartozó vállalkozás esetében a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-

áig, de legfeljebb 500 millió forintig, illetve a fogyasztók széles körének 

testi épségét, egészségét sértő vagy veszélyeztető, továbbá a fogyasztók 

széles körének jelentős vagyoni hátrányt okozó jogsértés esetén 2 

milliárd forintig, 

- az előző pontba nem tartozó vállalkozás esetén 2 millió forintig, illetve 

a fogyasztók széles körének testi épségét, egészségét sértő vagy 

veszélyeztető, továbbá a fogyasztók széles körének jelentős vagyoni 

hátrányt okozó jogsértés esetén a vállalkozás éves nettó árbevételének 

5%-áig, az Szt. hatálya alá nem tartozó vállalkozás esetén 5 millió 

forintig.  

VIII. Civil szervezetek  

Magyarországon több jogvédelemmel foglalkozó civil szervezet is 

működik, akikhez tanácsadásért fordulhatunk. Érdemes az adott 

szervezetek honlapjáról tájékozódni azzal kapcsolatban, hogy milyen 

ügyekkel kereshetjük őket. A jogvédő szervezetek gyakran adnak 
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tájékoztatást e-mailben, ez esetben érdemes az ügyünket röviden, 

minden lényeges információ feltüntetésével körülírni. A jogi tanácsadás 

során gyakran kérnek iratokat, mivel gyakorló jogászok ezek révén 

könnyebben átláthatják a szóbanforgó eljárást, ezért ilyen esetben 

lehetőleg jó minőségű szkennelt vagy fotózott dokumentumokat 

küldjünk. A szervezetek annak érdekében, hogy megfeleljenek az 

adatkezelési kritériumoknak, adatkezelési tájékoztatót vagy 

szabályzatot készítenek, melyet a honlapjukon is megtalálunk. 

Az Utcajogász 2010 óta nyújt ingyenes jogi segítséget szegénységben 

élő, főleg hajléktalan és rossz vagy bizonytalan lakhatásban lévő 

embereknek a szociális jogok és a lakhatás terén. A jogérvényesítés 

keretében e-mailes tanácsadást végzünk, telefonos jogsegélyt tartunk 

fenn, személyes ügyfélfogadásunkon pedig minden pénteken 15 és 17 óra 

között várjuk a rászoruló ügyfeleket. Az Utcajogász emellett képzéseket 

és figyelemfelhívó kampányokat szervez, hogy a célcsoportunkba tartozó 

ügyfelek önállóan is képesek legyenek a jogérvényesítésre. Célunk még 

ezen kívül a rendszerszintű problémák megoldása és egy szociálisan 

érzékeny jogász-tömegbázis kialakítása.  

A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) 1994 óta működő, 

jogvédelemmel foglalkozó civil szervezet. Tevékenységük között szerepel 

a jogi tanácsadás (telefonon és e-mailen), rendszerszintű problémák 

tematizálása és jogi képviselet nyújtása is. Az egészségügy területén az 

egészségügyi önrendelkezési joggal, egészségügyi dokumentáció 

megismerésének jogával foglalkoznak. Oktatással kapcsolatos ügyek 

terén fő profiljuk a tanulás szabadsága, a tanítás szabadsága, súlyosan 

vagy halmozottan fogyatékos gyerekek iskolai oktatáshoz való joga. A 

közügyek közül elsősorban a szólásszabadság, gyülekezési jog, polgári 

engedetlenség, választójog, választhatóság, közérdekű adatigénylés, 

információszabadság (újságírók részére is), közérdekű bejelentők 

védelme érdekében tevékenykednek. Foglalkoznak még a magánélet 

védelmével, úgy mint a lelkiismereti és vallásszabadság, személyes 

adatok védelme. Részt vesznek a kisebbségek jogainak érvényesítésében: 

intézetben élő, szellemi fogyatékos vagy mentális zavarokkal élő 

személyt ért jogsértés, gondnokság alá helyezés megszüntetése, HIV-vel 

élő személyek egészségügyi ellátásához és egyenlő bánásmódhoz való 

joga, rasszista, homofób, vagy antiszemita támadás, vagy egyéb gyűlölet-

bűncselekmény, hátrányos megkülönböztetés, ha állam vagy állami 

szervek részéről történt, és azért különböztették meg hátrányosan, mert 

roma, LMBT, HIV fertőzött, drogfogyasztó, vagy szellemi fogyatékos. 

Drogfogyasztással kapcsolatos ügyeket is vállalnak. Diszkriminációs 

ügyekkel is foglalkoznak, főleg akkor tudnak segíteni, ha az 

önkormányzat vagy a rendőrség diszkriminál valakit, vagy 

gyermekvédelmi eljárásban érte hátrányos megkülönböztetés. 

A Magyar Helsinki Bizottság szintén 1994 óta foglalkozik 

jogvédelemmel. Ingyenes jogi segítségnyújtással és képviselettel 

foglalkoznak, emellett kutatásokat készítenek, szakmai képzéseket 

tartanak. A Helsinki Bizottság a jogállam védelmét, a menekültek és 

külföldiek jogainak érvényre juttatását, a rendőri tevékenység 

ellenőrzését és a fogvatartottak tisztességes eljáráshoz való jogának 

védelmét tűzte ki célul.  

Az Amnesty International Magyarország az azonos nevű nemzetközi 

jogvédő szervezet Magyarországon működő szekciója. Részt vesz a 

szervezet nemzetközi kampányaiban is, de elsősorban magyar ügyeket 

tematizál. Megvizsgálják az általuk észlelt jogsértéseket, felhívják rájuk 

a figyelmet, jogérvényesítő képzéseket szerveznek és tájékoztató 

anyagokat készítenek, aktivista-hálózatot építenek ki. Fő profiljuk a 

jogállam védelme, a nemek közötti egyenlőség elősegítése, a magánszféra 

védelme és az alapvető emberi jogok.  

A Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület (NANE) 1994-ben 

jött létre azzal a céllal, hogy a nők és a gyerekek ellen elkövetett 

erőszakkal szemben lépjen fel. Az Egyesület közhasznú, non-profit, nem-

kormányzati szervezet. Az Egyesület egyéni, közösségi és társadalmi 

szinten is tevékenykedik. Képzéseket és prevenciós foglalkozásokat is 

tartanak, önsegítő csoportokat létesítenek, figyelemfelhívó kampányokat 

szerveznek. Lobbitevékenységet végeznek a nők elleni erőszakkal 

szemben. Ingyenesen hívható segélyvonalat is működtetnek 

bántalmazott nők számára. 
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A Háttér Társaság a legrégebb óta működő, LMBTQI emberek jog- és 

érdekvédelmével foglalkozó szervezet.  Céljuk a szakmai és politikai 

közvélemény, valamint a tágabb társadalom figyelmének felhívása az 

LMBTQI emberek problémáira. LMBTQI személyeket érintő ügyekben 

adnak jogi tanácsot és vállalnak képviseletet, melyek között szerepel a 

diszkrimináció, egyenlő bánásmód, gyűlölet-bűncselekmények. 

Felhasznált források, jogszabályok: 

https://www.birosag.hu/ 

https://www.alkotmanybirosag.hu/ 

https://www.police.hu/ 

https://www.ajbh.hu/ 

https://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/ 

Magyarország Alaptörvénye 

2011. évi CXI. törvény az alapvető jogok biztosáról 

2011. évi CLI. törvény az Alkotmánybíróságról 

1994. évi XXXIV. törvény a Rendőrségről 

2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról 

https://www.alkotmanybirosag.hu/
https://www.police.hu/
https://www.ajbh.hu/

