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KÖZIGAZGATÁS – TB – ADÓ 

kérdések és válaszok 

1. kérdés 

Édesapám meghalt tavaly, családommal nem tartottam a kapcsolatot már 
rég óta. Édesanyám elkérte utána az adataimat, de még a mai napig 
semmilyen értesítést nem kaptam például hagyatéki tárgyalásról. Nem 
vagyok örökösként kizárva. Létezik, hogy 9 hónapja nem történt semmi, 
amiről értesítést kellett volna kapnom?  Ebben szeretném a segítségüket, 
válaszukat kapni? 

Elsődleges kérdés az, hogy az Édesapjának, volt-e halálakor ingó vagy ingatlan 
vagyona, azaz öröksége. Ha nem volt vagyona, akkor esetében hagyatéki eljárásra 
nem kerül sor. 

Ha volt vagyona, akkor arra vonatkozóan a hagyatéki eljárást le kell folytatni. 
Ebben Önnek, mint törvényes örökösnek részt kell venni. Az esetleges öröklésének 
mértékét ebben az esetben az határozza meg, hogy született-e végrendelet. 

A hagyatéki eljárás a legtöbb esetben kérelemre indul. Azzal kapcsolatban, 
hogy az édesapja esetében van-e folyamatban hagyatéki eljárás, a lakcíme szerinti 
önkormányzat vagy a halálának helye szerinti önkormányzat hagyatéki osztálya 
tud felvilágosítást adni. Ezért mindenképpen azt javasoljuk, hogy keresse fel a 
hagyatéki osztályt erre vonatkozóan. 

A hagyatéki eljárás során, egyébként mind az önkormányzat hagyatéki 
osztályának, mind később az eljáró közjegyzőnek értesítenie kellene Önt az eljárás 
megindításáról. ha azonban nem kapnak erre vonatkozóan felvilágosítást, vagy az 
Ön címe nem áll rendelkezésükre, akkor ez elmaradhat, ezért lenne szükség arra, 
hogy ön jelentkezzen minél hamarabb az önkormányzat hagyatéki osztályán.  

Ha van az édesapjának vagyona, s az eljárás még nem indult meg, akkor az, az 
Ön kérelmére fog megkezdődni.  
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2. kérdés 

Édesapám 1950-ben született, most tölti be a 62. évét. Nem 
közalkalmazott, 6 éve dolgozik ennél a cégnél. Év elején gondolkodott, 
hogy elmegy nyugdíjba, de a főnökei nem szerették volna, ha elmegy, ezért 
mégis maradt, megbeszélés szerint 65 éves koráig. Ez volt a helyzet 3 héttel 
ezelőtt is. Múlt héten viszont közölték vele, hogy mégis nyugdíjba kell 
mennie. Megtehetik-e ezt 1 hónappal a 62. év betöltése előtt? Nem a 
nyugdíjba menetel ellen van kifogása, de mivel abban egyeztek meg, hogy 
maradhat, ezért nem intézett semmit. Egy hónap alatt gondolom nem is 
tud. Mit lehet ilyenkor tenni? El kell fogadni, hogy ez van, vagy van 
valami jogszabály, ami megvédi a munkavállalót az ilyen helyzetekben? 
Válaszukat köszönöm! 

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (1) 
bekezdés a) pontja értelmében „A társadalombiztosítási öregségi nyugdíjra 
jogosító öregségi nyugdíjkorhatára annak, aki 1952. január 1-je előtt született, a 
betöltött 62. életév.” 

18. § (2) bekezdés értelmében 
„Öregségi teljes nyugdíjra az jogosult, aki 
a) a születési évének megfelelő – az (1) bekezdésben meghatározott – öregségi 

nyugdíjkorhatárt (a továbbiakban: öregségi nyugdíjkorhatár) betöltötte, és 
b) legalább húsz év szolgálati idővel rendelkezik, valamint 
c) azon a napon, amelytől kezdődően az öregségi teljes nyugdíjat 

megállapítják, a Tbj. 5. § (1) bekezdés a)–b) és e)–g) pontja szerinti biztosítással 
járó jogviszonyban nem áll.” 

Ahhoz, hogy az édesapja nyugdíjba mehessen, a munkaviszonyát meg kell 
szüntetnie a fenti törvényhely szerint.  

A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi 1. tv. 66. § védi a nyugdíj előtt 
álló munkavállalókat: 

66. § (4) A munkáltató a nyugdíjasnak nem minősülő munkavállaló 
határozatlan tartamú munkaviszonyát a munkavállalóra irányadó öregségi 
nyugdíjkorhatár betöltését megelőző öt éven belül a munkavállaló 
munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával indokolt felmondással a 78. § (1) 
bekezdésében meghatározott okból szüntetheti meg. 

66. § (5) A (4) bekezdésben meghatározott munkavállaló munkaviszonya a 
munkavállaló képességével vagy a munkáltató működésével összefüggő okból 
akkor szüntethető meg, ha a munkáltatónál a 45. § (3) bekezdése szerinti 
munkahelyen nincs a munkavállaló által betöltött munkakörhöz szükséges 
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képességnek, végzettségnek, gyakorlatnak megfelelő betöltetlen másik munkakör 
vagy a munkavállaló az e munkakörben való foglalkoztatásra irányuló ajánlatot 
elutasítja. 

Tehát a védett korban csak akkor mondhat fel a munkavállalónak a munkáltató, 
ha a munkavállaló olyan szabályszegést követ el, ami rendkívüli felmondásra ad 
okot vagy akkor, ha a cég működési körében merül fel az ezt megalapozó indok 
(pl: létszámleépítés, átszervezés), de ilyen esetben köteles a munkáltató a 
felmondás előtt másik munkakört felajánlani az édesapjának a cégnél, ha van ilyen. 
A felmondás esetén az édesapját 3 havi távolléti díj összegének megfelelő 
végkielégítés illeti meg (5 év után kéthavi, és még plusz egy havi a védett kor 
miatt), valamint 45 napos felmentési idő, amelynek fele alól köteles a munkáltató 
őt mentesíteni.  

Az édesapjának el kéne gondolkodni a nyugdíjba menetelen, amíg a törvények 
kedvezően állapítják meg számára a nyugdíjkorhatárt, ugyanis a korhatárt 
fokozatosan emelik majd, és a kormány jogszabályi rendelkezéseket tervez arra 
vonatkozóan, hogy a munkaerőpiacon a nyugdíjasok csak úgy lehessenek jelen, 
hogy a bérük mellett ne részesüljenek a nyugdíjellátásban.  

A nyugdíjazás részleteiről az édesapja érdeklődjön a lakóhely szerint illetékes 
regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál.  

A regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóságok:  
� Főváros és Pest megye területén a Közép-magyarországi Regionális Nyug-

díjbiztosítási Igazgatóság székhelye Budapest 
� Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád megye területén az Észak-

magyarországi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság székhelye Salgótarján 
� Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye terü-

letén az Észak-alföldi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság székhelye Debre-
cen 
� Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megye területén a Dél-alföldi Regionális 

Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság székhelye Szeged 
� Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala megye területén a Nyugat-dunántúli Regio-

nális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság székhelye Zalaegerszeg 
� Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém megye területén a Közép-dunántúli 

Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság székhelye Tatabánya 
� Baranya, Somogy, Tolna megye területén a Dél-dunántúli Regionális 

Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság székhelye Szekszárd 
� Nyugdíjfolyósító Igazgatóság székhelye Budapest. 
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3. kérdés 

Szeretném megtudni, hogy egy tragikus hirtelenségben elhunyt testvérem 
hagyatékába van-e jogi mód testvérnek vagy szülőnek betekinteni a 
végrendeletébe, mivel egy kiskorú gyermek maradt árván és félünk, hogy 
az örökölt vagyon rövid időn belül elfogy. Nem vagyont szeretnénk 
szerezni, hanem csak betekintést szeretnénk a végrendeletbe, mivel egy év 
elteltével még sírkő sincs lerakva az elhunytnak pénzhiányára hivatkozva. 
Ha van, rá jogi mód szeretném a segítségét kérni. 

Természetesen van rá mód, a hagyatéki eljárás során az öröklésben érdekeltek 
bármikor tehetnek jognyilatkozatot, bekapcsolódhatnak az eljárásba.  

Arra vonatkozóan, hogy a hagyatéki eljárás megindult-e vagy sem, s ha igen, 
milyen stádiumban van az elhunyt utolsó állandó lakóhelye szerinti Önkormányzat 
tud felvilágosítást adni. 

Ha elindult az eljárás a hagyatéki leltár elkészítéséig az ügy a helyi 
önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe tartozik. A hagyatéki eljárás a kijelölt 
közjegyzőnél fejeződik be, ahol a hagyatéki tárgyalás keretében átadják a vagyont 
az örökösöknek. A tárgyalás időpontjáról a közjegyző értesíti az érdekelteket. 

Ön mint az elhunyt hozzátartozója az öröklésben érdekelt félként 
bekapcsolódhat a hagyatéki eljárásba. Első lépésben az érintett önkormányzat 
igazgatási, hagyatéki ügyekkel foglalkozó osztályánál érdeklődjön arról, hogy az 
eljárás mely szakaszában van. Amennyiben az eljárás a kijelölt közjegyző elé 
került, tájékoztatást kérhet az eljárásról, valamint hagyatékkal kapcsolatos igényeit 
a közjegyző elé terjesztheti. 

4. kérdés 

2007-ben elváltunk a feleségemmel a szocpol miatt és utána 1-2 évig még 
jó viszonyban éltünk, de utána megromlott a kapcsolatunk.2008-ban 
azonban még vettünk egy új autót hitelre. A hitel a volt feleségem nevén 
van, de az autó tulajdonjoga az enyém, viszont én vagyok az adóstárs.2011 
nyara óta mindenféle kapcsolat megszűnt közöttünk, de mivel nem volt 
hová mennem, egy fedél alatt laktunk. 2012 júliusában elköltöztem és 
magammal vittem az autót is, amit mindig is én fizettem és a mai napig 
becsületesen fizetem. Azt szeretném megkérdezni, hogy amennyiben nem 
tudom fizetni és szeretném visszaadni, akkor a fennmaradó összeget 
közösen kell-e kifizetni. Ő sajnos nem hajlandó még abban sem 
közreműködni, hogy megkérdezzen dolgokat a banktól, pedig az övé a 
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hitel, neki is érdeke lenne. Azt állítja, hogy neki semmi köze hozzá, 
rendezzem le, ahogy akarom. 

Az adósi kötelezettségeiket egészen pontosan a kölcsönszerződés rendezi. 
Amennyiben Ön valóban adóstársi minőségben szerepel az ügyletben, abban az 
esetben a feleségével együtt, egyetemlegesen felelős a tartozás megfizetéséért, azaz 
mindegyikük a teljes tartozásért felel. A jogosult dönthet arról, hogy a kölcsön 
teljes összegét kitől követeli, Öntől vagy a volt feleségétől. Amennyiben nem 
fizetik meg határidőre a részleteket, az – vélhetően – egy összegben esedékessé 
válik.  

Tekintettel arra, hogy a kölcsönt közösen vették fel, a tartozás Önök között 
fele-fele arányban oszlik meg. Amelyikük ezt meghaladóan fizet a jogosultnak, az 
követelheti a különbözetet a másiktól.  

A fizetési kötelezettségüket azonban pontosan a kölcsönszerződés rendezi, 
ezért javaslom, hogy annak birtokában keresse fel a JOGPONT+ személyes 
ügyfélfogadásra kijelölt, lakóhelyéhez legközelebb eső irodáját. 

5. kérdés 

Azzal a problémával fordulok Önhöz, hogy 2012. január elején beadtam 
egy vidéki Hivatalhoz az ápolási díj iránti kérelmemet, elutasítottak, 
fellebbeztem. Később, 2012 nyarán kelt Határozatban megítélték nekem az 
ápolási díjat. Azonban ez a kifizetés a mai napig elmaradt. Többször 
érdeklődtem telefonon az érintett Hivataltól, hogy mikor történik meg a 
teljesítés, azonban mindig türelemre intettek. Most megtudtam, hogy 
zárolta a bank az önkormányzat számláját. Ha sikerül másik bankhoz 
fordulniuk, akkor fizetnek. A hírekben én olyanokat hallok, hogy a 
Kormány meg akarja reformálni a bankokat, ezért az új 
bankszámlanyitásokat nem támogatja. Meg fogom-e kapni valaha azt a 
pénzt? Kihez kell ilyenkor fordulnom? Jelenleg csak az aktív korúak 
támogatását, 22.800 Ft-ot kapok, nagy szükségem volna a pénzemre. 

Fontos volna tudni, hogy miért zárolták az önkormányzat számláját. Amennyiben 
az önkormányzat esetleges fizetésképtelensége miatt, és a fizetésképtelenség miatt 
adósságrendezési eljárás van folyamatban, akkor Ön – az önkormányzattal 
szemben fennálló követelése alapján – az önkormányzat hitelezőjének mindősül, és 
igényét az eljárásban kirendelt pénzügyi gondnoknak bejelentheti az elmaradt 
összeg után felszámítandó késedelmi kamattal együtt. Javaslom, hogy ennek a 
hivatalban járjon utána. 
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Egyebekben az igényét ún. fizetési meghagyásos eljárásban is érvényesítheti, 
amely egy közjegyző előtt induló eljárás, és amelyben  – az ügy tárgya miatt – 
tárgyi költségfeljegyzési jog illeti meg, azaz mentesül az illeték eljáráskori 
megindításának lerovása alól. Amennyiben az önkormányzat a kiállított fizetési 
meghagyásnak nem mond ellent, abban az esetben a fizetési meghagyás 
végrehajthatóvá válik, amennyiben ellentmond, az ügy perré alakul. Ennek 
azonban kevés valószínűségét látom, tekintettel arra, hogy fizetési kötelezettsége a 
saját határozatán alapul.  

Javaslom tehát, hogy keresse fel a hivatalt, és érdeklődjön a zárolás okáról, és 
amennyiben pénzügyi gondnokot rendeltek ki, keresse fel a problémájával. Ha nem 
ez az eset áll fönn, forduljon közjegyzőhöz a fizetési meghagyás kiállítása 
érdekében illetve keresse fel az Ön lakóhelyéhez legközelebb eső JOGPONT+ 
irodát, ahol személyes tanácsadással is tudnak Önnek segíteni, illetve keresse fel az 
illetékes bíróságot panasznapon, ahol segíteni fognak Önnek. 

6. kérdés 

Üdvözlöm …… vagyok és a következő problémával fordulok önhöz. A mai 
napon 3 hónapja, hogy nem kapta meg édesanyám az önkormányzattól az 
időskorúak szociális járadékát. Nagyon beteges és drágák a gyógyszerei. 
Az önkormányzaton megkérdeztük miért nem kapja a pénzt a számlájára, 
erre az volt a válasz, hogy nincs pénz és különben is menjen el dolgozni!! 
Ezt nem értem, hogy ezt hogyan gondolta a polgármester úr. A kérdésem 
a következő, ilyenkor mi a teendő? 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32/B. 
§-a az időskorúak járadékára való jogosultságot az alábbi feltételekhez köti: 

„(1) Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem 
rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. A települési 
önkormányzat, 2007. január 1-jétől a jegyző időskorúak járadékában részesíti azt 

a) a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személyt, akinek saját és vele 
együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi 
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
80%-át, 

b) az egyedülálló, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75 évesnél 
fiatalabb személyt, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 95%-át, 

c) az egyedülálló, 75. életévét betöltött személyt, akinek havi jövedelme nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át. 
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(4) Nem állapítható meg az időskorúak járadéka, illetve a folyósítást meg kell 
szüntetni, ha a személy 

a) előzetes letartóztatásban van, elzárás, illetőleg szabadságvesztés büntetését 
tölti; 

b) 3 hónapot meghaladó időtartamban külföldön tartózkodik. 
c) a 3. § (3) vagy (4) bekezdése alá tartozik, és – a határ menti ingázó 

munkavállalókat kivéve – tartózkodási joga megszűnt vagy tartózkodási jogának 
gyakorlásával felhagyott.” 

Amennyiben az édesanyja életkora és jövedelme a fenti kritériumoknak 
megfelel, és a folyósítás megszüntetésére okot adó körülmény nem áll fenn, abban 
az esetben javaslom, hogy adjanak be fizetési meghagyást az önkormányzattal 
szemben, mellékelve az ellátásra jogosító határozatot. A fizetési meghagyásos 
eljárás egy egyszerűsített, pénzkövetelés behajtására vonatkozó, közjegyző előtt 
induló eljárás, amelyben a fizetési meghagyásban kért kötelezés teljesítésére 
szólítja fel a bíróság a kötelezettet. Amennyiben a fizetési meghagyásnak  
– amelyet a bíróság a kötelezettnek megküld – a kötelezett 15 napon belül nem 
mond ellent, abban az esetben a fizetési meghagyás jogerőre emelkedik és 
végrehajtható lesz. Ha a kötelezett ellentmond, perré alakul az ügy. Ellentmondani 
azonban csak akkor tud, ha valamilyen kizáró ok bekövetkezte miatt kellett az 
ellátás folyósítását megtagadnia. Erről azonban határozatot kellett volna hoznia. A 
fizetési meghagyásban mindenképpen érvényesítse a késedelem miatt 
felszámolható kamatot is.  

Tekintettel arra, hogy a fizetési meghagyást kizárólag elektronikus formában 
lehet benyújtani, javaslom, hogy ennek elkészítéséhez keressen meg egy 
közjegyzőt vagy keresse fel az ügyre vonatkozó valamennyi dokumentummal az 
Ön lakóhelyéhez legközelebb eső olyan JOGPONT+ irodát, ahol személyes 
ügyfélfogadásra is lehetőség van.  

7. kérdés 

Azt szeretném kérdezni, hogy mit tudok csinálni ilyenkor vagy lehet-e? 
Csatornahálózat kiépítésénél eltört az utcán a vízvezeték, aminek 
következtében több mint 100 m3 víz folyt el a régi építésű (vályogból 
készült) házunk alá. Nincs biztosításunk és a ház erősen megrepedezett, a 
ház külső részét is kár érte. A vállalkozó azt mondta, ő nem vállalt 
felelősséget, az önkormányzat szintén nem csinál semmit. Mit tudnék 
tenni? Előre is köszönöm válaszukat! 
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Amennyiben önkormányzati útról beszélünk, főszabály szerint az önkormányzat 
felelőssége áll fenn. Eszerint, Ön kártérítési igényként érvényesítheti a bíróság előtt 
minden felmerült kárát velük szemben.  

8. kérdés 

Édesapám halála után testvéremmel örököltünk egy ingatlant (lakóházat), 
amit én kiadtam albérletbe, de az illető nem jött el bérleti szerződést kötni, 
mert ő azzal érvel, hogy lakást törleszt, ami havonta 20ezer forintot 
jelentene. De adásvételi szerződést sem kötöttünk. Na, már most nem is 
fizette rendesen a havonta 20ezer forintot sem. Ami azt jelenti, hogy több 
hónapon keresztül csak 10ezer forintokat küldött postán (csekken) amire 
azt írta, hogy "a lakás törlesztése" pedig szóltam neki, hogy csak 
albérletben lakhatnak az ingatlanunkban. Ő azt mondta, hogy bíróságra 
fogja vinni az ügyet, mivel abban egyeztünk meg az ő esze szerint, hogy 
700ezer forintért megvásárolja a lakást és havonta törleszti! Mit tudok 
tenni, ha netán bíróságra kerül az ügy? Kell e tartanom attól, hogy végleg 
elveszítem a házat? És van-e valamilyen eszközöm, lehetőségem arra, 
hogy kitegyem őket a lakásból? Kérem, nagyjából tájékoztassanak, és ha 
akad még kérdés, akkor írok! 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 117. § (3) bekezdése 
alapján az ingatlan tulajdonjogának az átruházásához az erre irányuló szerződésen 
vagy más jogcímen felül a tulajdonosváltozásnak az ingatlan-nyilvántartásba való 
bejegyzése is szükséges. A szerződésnek olyan közokiratnak vagy teljes bizonyító 
erejű magánokiratnak vagy ezeknek a közjegyző által hitelesített másolatának kell 
lennie, amely a tulajdonbejegyzés tárgyát képező jog keletkezését igazolja, továbbá 
tartalmazza a bejegyzést megengedő nyilatkozatot az ingatlan-nyilvántartásban 
bejegyzett jogosult részéről.  

Tehát: amennyiben nincs a fenti feltételeknek megfelelő, mindkét fél által 
aláírt írásbeli dokumentum, az ingatlan tulajdonának átruházására még a felek 
egyező akaratából sem kerülhetne sor.  

Végül: tájékoztatjuk, hogy a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 
értelmében a lakás bérbeadásának érvényességéhez a szerződés írásba foglalása 
szükséges, amelyre tekintettel javasoljuk, hogy írjanak alá egy bérleti szerződést a 
lakás vonatkozásában, amennyiben pedig azt a bérlő nem írná alá, további 
intézkedések végett forduljon ügyvédhez. 
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9. kérdés 

Ismerősöm 2013-ban vásárolt 30 000 Ft-ért egy bejegyzett vállalkozótól 
használt automata mosógépet. A termékre a vállalkozó írásos 6 hónapi 
garanciát vállalt. Az elmúlt hónapokban most negyedszer hibásodott meg 
a mosógép. Igaz, 3 alkalommal igyekezett megjavítani a garanciát vállaló 
fél a terméket, de most már még a telefont sem hajlandó felvenni, ha 
hívják. A kérdés az lenne, visszakövetelhető-e a vételár, mivel ennyi hiba 
azt bizonyítja, hogy a mosógép valószínűleg nem lesz használható. Félő, 
hogy kifutnak a garanciális időből, így szeretnének jogszerű lépéseket 
tenni. 

A garanciával (jótállás) foglalkozó rendelkezéseket a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) tartalmazza az alábbiak szerint: 

A jótállás 
248. § (1) Aki a szerződés hibátlan teljesítéséért szerződés vagy jogszabály 

alapján jótállásra köteles, ennek időtartama alatt a felelősség alól csak akkor 
mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállás a 
jogosultnak a törvényből eredő jogait nem érinti. 

(2) A jótállás a kötelezettet a jótállási kötelezettséget keletkeztető szerződésben 
vagy jogszabályban, továbbá a szolgáltatásra vonatkozó reklámban foglalt 
feltételek szerint terheli. 

(3) Fogyasztói szerződés esetében a jótállási nyilatkozatnak tartalmaznia kell a 
jótállás kötelezettjének nevét és címét, a jótállás tartalmát, időtartamát, területi 
hatályát és a belőle eredő jogok érvényesítésének módját; utalnia kell továbbá 
arra, hogy a jótállás a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érinti. A 
jótállási nyilatkozatot a fogyasztó kérésére írásban vagy más maradandó eszközzel 
rögzíteni kell, és a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani. Jótállást kötelezően 
előíró jogszabály a jótállási nyilatkozatra vonatkozóan további követelményeket 
állapíthat meg. Az e bekezdésben meghatározott feltételek nemteljesülése nem 
érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét. 

(4) A jogosult a jótállási határidő alatt bármikor közölheti kifogását a 
kötelezettel. 

(5) A törvénynek a szavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályait a 
jótállási jogok gyakorlásánál megfelelően alkalmazni kell. 

Az előbbi rendelkezés alapján, illetve a Ptk. hibás teljesítésre vonatkozó 
szabályaira figyelemmel: 

306. § (1) Hibás teljesítés esetén a jogosult 
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a) elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, 
kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a 
kötelezettnek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan 
többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan 
állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog 
teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget; 

b) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a 
kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének a (2) 
bekezdésben írt feltételekkel nem tud eleget tenni – választása szerint – megfelelő 
árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt 
elállásnak nincs helye. 

(2) A kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a jogosult által 
elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a jogosultnak 
okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. 

(3) Ha a kötelezett a dolog kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy 
nem végzi el, a jogosult a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy 
mással kijavíttathatja. 

(4) A jogosult a kijavításig vagy kicserélésig az ellenszolgáltatás arányos részét 
visszatarthatja. 

(5) Fogyasztói szerződésben semmis az a kikötés, amely a szavatossági 
jogoknak a törvényben meghatározott sorrendjétől a fogyasztó hátrányára tér el. 

Fontos megjegyezni, hogy a jogosult a teljesítés időpontjától számított hat 
hónapos elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági jogait [Ptk. 308. § 
(1)], továbbá, hogy nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a 
része, amely alatt a jogosult a dolgot nem tudja rendeltetésszerűen használni. A 
szavatossági jog érvényesíthetőségének határideje a dolognak vagy 
jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) 
dologra (dologrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező 
hiba tekintetében újból kezdődik [Ptk. 308. § (3)]. 

Tehát: a fenti jogszabályhelyek alapján a követelés érvényesítése érdekében azt 
tanácsoljuk, hogy rövid határidő (pl. 15 nap) tűzése mellett írásban (ajánlott, 
tértivenyényes küldemény) szólítsa fel a vállalkozót a hiba kijavítására/készülék 
kicserélésére/árleszállításra, ennek elmaradása esetén pedig helyezze kilátásba 
további jogi lépések megtételét. Ha a vállalkozó érdemben nem reagál, tanácsoljuk, 
hogy forduljon ügyvédhez a fizetési meghagyásos eljárás/peres eljárás megindítása 
érdekében. 
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10. kérdés 

1953-ban születem 44 év igazolt munkaviszonyom van. Kérhetem-e a 
korhatár előtti ellátást? 

A társadalombiztosítási nyugellátásról szól 1997. évi LXXXI. tv. (Tny.) 18. §-a az 
öregségi nyugdíjkorhatár az 1953-ban születettek esetében 63 évben állapítja meg, 
tovább az öregségi nyugellátás feltétele 20 év szolgálati idő, és hogy a kérelmező 
ne álljon semmiféle biztosítási jogviszonyban.  

A Tny. 18. § (2a)pontja szerint 
Öregségi teljes nyugdíjra életkorától függetlenül jogosult az a nő is, aki 
a) legalább negyven év jogosultsági idővel rendelkezik, és 
b) azon a napon, amelytől kezdődően az öregségi teljes nyugdíjat 

megállapítják, a Tbj. 5. § (1) bekezdés a)-b) és e)-g) pontja szerinti biztosítással 
járó jogviszonyban nem áll. 

Amennyiben a fenti feltételek egyikének sem felel meg, a korhatár előtti 
öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati 
járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 7. § rendelkezik a 2012. január 
1. után megállapítható korhatár előtt ellátás feltételeiről az alábbiak szerint: 

– (1) A 4. § (1) bekezdésében foglaltakon túl – 2011. december 31-ét követő 
kezdő naptól – korhatár előtti ellátásra jogosult 

a) az, aki 2011. december 31-éig az előrehozott, csökkentett összegű 
előrehozott öregségi nyugdíj igénybevételéhez a Tny. 2012. január 1-jét 
megelőzően hatályos szabályai szerint szükséges 

aa) életkort betöltötte, és 
ab) szolgálati időt megszerezte azzal, hogy a korhatár előtti ellátásra e pont 

alapján való jogosultság szempontjából szolgálati időként kell figyelembe venni a 
rokkantsági nyugdíj és a baleseti rokkantsági nyugdíj folyósításának időtartamát is, 

b) az az 1953. évben született nő, aki 59. életévét betöltötte és a korhatár előtti 
ellátás kezdő napjáig, de legkésőbb 2012. december 31-éig legalább 37 év 
szolgálati időt szerzett azzal, hogy a korhatár előtti ellátásra e pont alapján való 
jogosultság szempontjából szolgálati időként kell figyelembe venni a rokkantsági 
nyugdíj és a baleseti rokkantsági nyugdíj folyósításának időtartamát is, 

c) az, aki a korhatár előtti ellátás kezdő napjáig, de legkésőbb 2012. december 
31-éig a Tny. 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályai szerint 
korkedvezményre jogosultságot szerzett, 

d) az, aki 2011. december 31-éig a bányásznyugdíjról szóló 150/1991. (XII. 4.) 
Korm. rendelet 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályai szerint a 
bányásznyugdíjra való jogosultságot megszerezte, 
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e) az, aki 2011. december 31-éig az egyes művészeti tevékenységeket folytatók 
öregségi nyugdíjra jogosultságáról szóló 5/1992. (I. 13.) Korm. rendelet 2012. 
január 1-jét megelőzően hatályos szabályai szerint öregségi nyugdíjra jogosultságot 
szerzett, 

f) az, aki esetében a biztosítással járó jogviszonyának megszüntetéséhez 
szükséges egyoldalú jognyilatkozatot 2012. január 1-jét megelőzően a másik féllel 
írásban közölték, vagy a jogviszonyt megszüntető megállapodást 2012. január 1-jét 
megelőzően írásban megkötötték, feltéve, hogy a biztosítással járó jogviszony 
megszűnését követő nap 2012. évben van, és a jogosult a biztosítással járó 
jogviszony megszűnését követő napon a 2011. december 31-én hatályos szabályok 
szerint az 1. § c) pont ca), cb), cd), ce) vagy cf) alpontja szerinti korhatár előtti 
nyugellátásra jogosult lett volna, 

feltéve, hogy a korhatár előtti ellátás kezdő napjáig az öregségi 
nyugdíjkorhatárt nem töltötte be, a korhatár előtti ellátás kezdő napján 
biztosítással járó jogviszonyban nem áll, átmeneti bányászjáradékra vagy 
balettművészeti életjáradékra nem jogosult, és a korhatár előtti ellátás kezdő 
napján rendszeres pénzellátásban nem részesül. 

– (2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a jogosult a korhatár előtti 
ellátást az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt annyi évvel kérheti, ahány év 
korkedvezményt a Tny. 2011. december 31-én hatályos szabályai szerint 

a) a korhatár előtti ellátás kezdő napját megelőző napig szerzett, ha a korhatár 
előtti ellátás kezdő napja 2012. évben van, 

b) az a) pontban nem említett esetben 2012. december 31-éig szerzett. 
Az a) pont az Ön esetében azért nem releváns, mert 2011. december 31. napjáig 

kellett volna betölteni az 59. ill, 60 évet.  
A b) pont rendelkezései nem tudom, hogy vonatkoznak-e Önre, mert a nemét 

nem árulta el a levélben.  
A c) pont estén amennyiben Ön hivatásos jogviszonyban szolgált, abban az 

esetben a hivatásos jogviszonyban eltöltött idő korkedvezményre jogosító idő, 
valamint amennyiben a 168/1997-es kormányrendelet 1. számú mellékletében 
megjelölt munkakörök valamelyikében dolgozott (egészségre ártalmas 
körülmények között), abban az esetben is vehet igénybe korkedvezményt. Ezt a 
korkedvezményt még idén, 2012. december 31-ig lehet igénybe venni, ezért 
amennyiben ilyet szeretne érvényesíteni, adjon be kérelmet a lakóhelyén illetékes 
nyugdíjbiztosítónál az ún K01-es nyomtatványon előterjesztve.  

Tekintettel arra, hogy a kérdése eldöntéséhez pontosan szükséges ismerni a fent 
idézett jogszabályokban feltüntetett feltételeket, javaslom, hogy a szolgálati idejét 
igazoló dokumentumok birtokában keresse fel a lakóhelye alapján illetékes 
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nyugdíjbiztosítási szervet vagy a JOGPONT+ személyes ügyfélfogadásra kijelölt 
irodáját. 

11. kérdés 

23 éves egyetemi tanuló vagyok (hátrányos helyzetű). Tudomásomra 
jutott, hogy édesapám közszolgálati, és egyéb ismeretlen forrásokból 
származó adósságokat halmozott fel. Szüleim hivatalosan elváltak, 
édesapám nem kereset minket (engem és 2 testvérem), nem tartotta velünk 
a kapcsolatot, gyerektartást sem fizetett utánunk, az államtól kaptuk. 
Hajléktalan alkoholistaként éli életét, belépett a 60. életévbe 
(veszélyeztetett kor). Az lenne a kérdésem, hogy az adósságainak öröklése 
ellen tehetünk-e valamit, esetleg kitagadás vagy névváltoztatás, vagy az 
öröklés megtagadása anélkül, hogy egyeztetnünk kellene vele, mivel 
tartózkodási helye szintén ismeretlen. 

Az Ön által vázolt problémára a legegyszerűbb megoldást a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) öröklés visszautasításával 
kapcsolatos rendelkezései tartalmazzák. Ezek értelmében: 

Az örökség visszautasítása 
674. § (1) Az örökös az öröklés megnyílta után az örökséget visszautasíthatja. 

Az államot mint törvényes örököst az örökség visszautasításának joga nem illeti 
meg. 

(2) Az örökös külön is visszautasíthatja 
b) a mezőgazdasági termelés célját szolgáló föld, a hozzá tartozó berendezés, 

felszerelési tárgyak, állatállomány és munkaeszközök öröklését, ha nem foglalkozik 
hivatásszerűen mezőgazdasági termeléssel. 

(3) A feltételhez vagy időhöz kötött, a megszorítással tett, valamint a meg nem 
engedett részleges visszautasítás érvénytelen. 

675. § (1) Ha az örökös az öröklés megnyílta után a visszautasítás jogáról 
kifejezetten vagy hallgatólag lemondott, az örökséget többé nem utasíthatja vissza. 

(2) A visszautasítás jogáról való lemondás a hagyatéki eljárásra illetékes 
közjegyzőnél tett bejelentéssel történik. 

(3) A visszautasítás jogáról való lemondásnak kell tekinteni az örökség olyan 
birtokba vételét vagy a hagyatékra vonatkozó egyéb olyan cselekményt is, amelyből 
az örökösnek az örökség elfogadására irányuló kétségtelen akarata tűnik ki. 
Lemondásnak minősül az is, ha az örökös a közjegyző által bármely érdekelt 
kérelmére kitűzött határidő alatt nem tesz az örökséget visszautasító nyilatkozatot. 
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A Ptk. rendelkezéseivel összhangban a hagyatéknak az örökösre való átszállása 
az örökhagyó halálával minden jogcselekmény, így elfogadó nyilatkozat nélkül is 
bekövetkezik. Sok esetben az örökség az örökölt javak mellett tartozásokat is 
tartalmaz, sőt előfordul, hogy csak követelések képezik a hagyaték tárgyát. Az 
örökös ebben az esetben jogosult elutasítani az öröklést. Az örökség visszautasítása 
az örökösnek olyan egyoldalú nyilatkozata, amelyben kifejezésre juttatja, hogy 
nem kíván örökölni, nem kíván a hagyatékban részesedni. 

Ennek a nyilatkozatnak a sajátossága, hogy azt csak az öröklés megnyílta, 
vagyis az örökhagyó halála után lehet megtenni addig, amíg az örökös a 
visszautasítás jogáról akár kifejezetten, akár hallgatólag le nem mondott. Ha 
tehát már átvette a hagyaték tárgyát, avagy rendelkezett azzal, azt már 
hallgatólagosan elfogadta, azt így már nem utasíthatja vissza. 

A lemondás nincs formához kötve, tehát szóban is történhet, nincs határidőhöz 
kötve sem, a közjegyző azonban jogosult bármelyik érdekelt kérelmére határidőt 
tűzni, s ha ezalatt az örökös nem tesz visszautasító nyilatkozatot, a visszautasítás 
jogáról lemondottnak kell tekinteni. A visszautasítás kizárólag az egész örökségre, 
illetőleg örökrészre vonatkozóan tehető, vagyis nem lehet részleges visszautasítása 
az örökségnek. 

Az örökség visszautasításának jogkövetkezménye, hogy a visszautasító 
örökös az öröklésből kiesik. A kiesés nem terjed ki a visszautasító örökös ágára. 
Ha tehát például az örökhagyó szülője, mint törvényes örökös utasítja vissza az 
örökséget, az ő másik leszármazottja, aki az örökhagyó testvére, illetőleg az ő 
leszármazója fog örökölni. Ha pedig a végrendeleti örökös utasítja vissza az 
örökséget, a törvényes öröklésre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. 

Amennyiben a visszautasítón kívül nincs más örökös, az állam öröklése fog 
bekövetkezni. Az államot, mint törvényes örököst a visszautasítás joga nem illeti 
meg. Ennek az az indoka, hogy az állam szükségszerű örökös, mert ha más örökös 
nincs, a hagyaték az államra száll. 

Összefoglalva: az öröklés visszautasításával Ön sem az aktív (hagyatéki 
vagyontárgyak), sem a passzív (hagyatéki tartozások) hagyatéki vagyonból 
nem részesül. 

12. kérdés 

2005. óta a település Polgármesteri hivatalában dolgozom. 2011 évben 
elmentem gyesre. 2012-ben kezdődtek a problémák. A családit a MÁK 
utalja, a gyest pedig az Önkormányzat. A februári és a márciusi gyest 
áprilisban kaptam meg egyszerre. Azóta is össze-vissza kapom. Jelenleg 
nem utalja már május óta az önkormányzat a gyedemet. Ez esetben hova 
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forduljak segítségért? Nincs tartozásom. A gyedet visszatarthatja az 
önkormányzat, ha Ő anyagi gondokkal küzd? Kérném szépen az Önök 
tanácsát.  

A GYED folyósítását – az Ön által leírtakból ítélve – mint társadalombiztosítási 
kifizetőhely, a foglalkoztatója, azaz a polgármesteri hivatal folyósítja. Az ezzel 
kapcsolatos kérelmek elbírálására is a kifizetőhely jogosult. Ezért azt javaslom, 
hogy először érdeklődjön a kifizetőhelynél, hogy mi az oka annak, hogy az Ön 
részére megállapított ellátást nem folyósítja. A kifizetőhely szakmai ellenőrzésére a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári 
Szakigazgatási Szerve jogosult, ezért javaslom, hogy amennyiben a kifizetőtől nem 
kap kielégítő választ – vagy akár párhuzamosan – érdeklődjön náluk is az alábbi 
elérhetőségek valamelyikén: 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási 
Pénztári Szakigazgatási Szerve  

Szabolcs-Szatmár-Bereg-Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári 
Szakigazgatási Szerve, központi ügyfélszolgálata  

Cím: 4400.Nyíregyháza,Vörösmarty tér 7.  
Telefon: 06-42-312-177/1004-1005-1006 mellékek  
Fax: 06-42-313-189  
Nyitva tartás:  
hétfő:8 órától 13 óráig  
kedd:8 órától 13 óráig  
szerda:8 órától 13 óráig  
csütörtök:8 órától 15,30 óráig  
péntek:8 órától 11 óráig 
A GYED-et a kifizetőhely fizeti ki, és az OEP a kifizetett ellátást a 

kifizetőhelynek később – a kifizetőhely által készített elszámolás helyességét 
követően – megtéríti. Amennyiben a kifizetőnek fizetési nehézségei merülnek fel, 
és a pénzbeli ellátást nem tudja kifizetni, abban az esetben erről a fent megjelölt 
szervet a kifizetőnek haladéktalanul értesítenie kell, és amennyiben nem fizet 
időben, késedelemi kamatot kell Önnek fizetnie.  

Egyebekben kérésével kérelem formában is fordulhat a polgármesteri hivatal 
felé, amit az 30 napon belül köteles a közigazgatási eljárásról szóló törvény 
értelmében elbírálni. A kérelme elbírálása illetékmentes. 
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13. kérdés 

….-nél dolgoztam, mikor megszülettet a második gyermekem és elmentem 
vele gyed-re 2013 elején. Eközben, az élettársam az első gyerekkel, gyesen 
volt. Szóltam bent a munkahelyen, mire ők küldtek egy nyomtatványt, 
hogy töltessem ki vele, hogy a második gyerekről nem kér semmilyen 
jutatást. Most pedig felhívtak a munkahelyről, hogy ne várjunk semmilyen 
pénzt, és még amit felvettünk, azt is fizessük vissza. Ha mondták volna 
korábban, hogy a kettőt nem lehet kapni, akkor mi nem igényeljük és 
tovább járok dolgozni. Viszont a felvett összeget nem tudom visszafizetni, 
mert mindkét gyermekem tartós beteg ás a szüleimnél lakok, akik szintén 
betegek. 

Az Ön által vázolt problémával kapcsolatban a kötelező egészségbiztosítás 
ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény az alábbi rendelkezéseket 
tartalmazza: 

39. § (1) Az, aki ugyanazon biztosítási jogviszony alapján egyidejűleg 
táppénzre vagy baleseti táppénzre, terhességi-gyermekágyi segélyre, illetve 
gyermekgondozási díjra is jogosult, választása szerint – az e törvényben foglalt 
kivételekkel – csak az egyik ellátást veheti igénybe. 

(2) Az, aki ugyanazon gyermek jogán egyidejűleg gyermekgondozási segélyre, 
gyermeknevelési támogatásra (a továbbiakban együtt: gyermekgondozási 
támogatás) és az (1) bekezdés szerinti ellátásokra is jogosult, választása szerint 
csak az egyik ellátást veheti igénybe, kivéve azt a személyt, aki gyermekgondozási 
támogatás, illetve gyermekgondozási díj igénybevétele mellett munkát vállal és 
keresőképtelenségére tekintettel táppénzre vagy baleseti táppénzre jogosult. 

(3) Ha a szülők a közös háztartásukban élő gyermekük után egyidejűleg 
jogosultak táppénzre, terhességi-gyermekágyi segélyre, gyermekgondozási díjra, 
valamint gyermekgondozási támogatásra, választásuk szerint – a (7) bekezdésben 
foglaltakat kivéve – az ellátást csak az egyik szülő veheti igénybe. 

(4) A szülő a különböző korú gyermekei jogán a gyermekgondozási 
támogatást és az (1) bekezdés szerinti ellátásokat egyidejűleg is igénybe veheti. 

(5) Ha a szülő különböző korú gyermekeire tekintettel az egyik gyermeke után 
jogosult terhességi-gyermekágyi segélyre vagy gyermekgondozási díjra, akkor a 
másik gyermeke jogán járó terhességi-gyermekágyi segélyt vagy 
gyermekgondozási díjat egyidejűleg is igénybe veheti. 

(6) Ha a szülők a közös háztartásban élő gyermekeik jogán egyidejűleg 
gyermekgondozási támogatásra, illetve az (1) bekezdés szerinti ellátásokra is 
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jogosultak, választásuk szerint – kivéve a (7) bekezdésben foglaltakat – a 
gyermekek után járó ellátásokat csak az egyik szülő veheti igénybe. 

(7) A közös háztartásban élő gyermek jogán – választásuk szerint – a szülők 
valamelyike gyermekápolási táppénzre szerezhet jogosultságot. 

A fentiek értelmében tehát az Ön által igényelt GYED, illetve a férje által 
igényelt GYES együttes folyósítására nincs jogszabályi lehetőség, ugyanakkor a 
fenti jogszabályhely (4) bekezdése alapján a szülő a különböző korú gyermekei 
jogán a gyermekgondozási támogatást (GYES, GYET) és az (1) bekezdés szerinti 
ellátásokat (pl. GYED) egyidejűleg is igénybe veheti. 

A jogosulatlanul felvett ellátással kapcsolatban a fenti jogszabály 66. §-a 
tartalmaz rendelkezéseket: 

(1) Az, aki egészségbiztosítás ellátásai közül pénzbeli ellátást, baleseti 
járadékot, baleseti táppénzt, vagy utazási költséghez nyújtott támogatást (e 
szakasz alkalmazásában együtt: ellátás) jogalap nélkül vett fel, köteles azt 
visszafizetni, ha erre a felvételtől számított kilencven napon belül írásban 
kötelezték. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott idő elteltével a jogalap nélkül felvett 
ellátást attól lehet visszakövetelni, akinek az ellátás felvétele felróható. 

(3) A foglalkoztató és egyéb szerv, valamint az egészségügyi szolgáltató köteles 
megtéríteni a jogalap nélkül felvett ellátást, ha az ellátás jogalap nélküli 
megállapítása, illetőleg folyósítása mulasztásának vagy a valóságtól eltérő 
adatszolgáltatásának a következménye és az ellátást az (1) bekezdés alapján 
visszakövetelni nem lehet. 

(4) Ha az ellátás jogalap nélküli megállapításáért, illetőleg felvételéért a 
foglalkoztatót vagy egyéb szervet vagy egészségügyi szolgáltatót és az ellátásban 
részesülőt is felelősség terheli, a jogalap nélkül felvett ellátást közrehatásuk 
arányában kötelesek megtéríteni, illetőleg visszafizetni. Ha a közrehatások 
aránya nem állapítható meg, a felelősöket egyenlő arányban kell megtérítésre, 
illetőleg visszafizetésre kötelezni. 

(5) Ha az ellátás jogalap nélküli megállapításáért, illetőleg a felvételéért több 
foglalkoztatót vagy egyéb szervet vagy egészségügyi szolgáltatót terhel felelősség, 
a jogalap nélkül felvett ellátás megtérítéséért egyetemlegesen felelnek... 

A fentiekkel tekintettel tanácsoljuk, hogy egyeztessen a munkáltatójával, illetve 
a juttatások esetleges módosításával kapcsolatban az illetékes kormányhivatal 
kormányhivatal szakigazgatási szervével. Az illetékes kormányhivatalok jegyzékét 
az alábbi kattintva érheti el: 

http://www.oep.hu/portal/page?_pageid=34,32912&_dad=portal&_schema=PO
RTAL 
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14. kérdés 

2014. március 18-tól 2014. június 18-ig kapom az álláskeresési járadékot, 
vagyis július, augusztusban nem leszek biztosított. A szülés várható 
időpontja szeptember 07. Így jogosult leszek a gyedre? 

A kötelező egészségbiztosítási ellátásokról szóló 1997. évi LXXXIII. törvény a 
gyed-re való jogosultságot így határozza meg: 

42/A § (1) Gyermekgondozási díjra jogosult: 
a) a biztosított szülő, ha a gyermekgondozási díj igénylését – a gyermeket szülő 

anya esetén a szülést – megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt 
Tehát nem szükséges, hogy Ön munkaviszonyban álljon, elég, ha a megelőző 

két éven belül egy évig biztosított volt.  
Az igénylésről, illetve az egyéb esetlegesen igénybe vehető ellátásokról, 

támogatásokról és segélyekről tájékozódjon az Önhöz legközelebb található 
kormányablaknál, esetleg az önkormányzatnál. 

15. kérdés 

A társadalombiztosítási területen belül kaphatok-e tájékoztatást az ápolási 
díj jogosultsági igazolás kitöltésével kapcsolatban? A körzeti orvosi 
szakvéleményen a mozgássérült igazoláshoz elegendő-e a kórházi 
zárójelentés, melyben benne van az amputáció térd alatt? Kell-e még 
hozzá a Rehabilitációs Hivatal szakvéleménye is? Édesapám 89 éves. A 
doktor nem vállalta az igazolás kiadását, nehogy megbüntessék. Kihez 
fordulhatok? 

A kiemelt összegű ápolási díj igénybevételéhez szükséges igazolást a kórházi 
szakorvos állítja ki. 

Az ápolási díjat a járási hivatal állapítja meg, kérjük, forduljon a helyi járási 
hivatalhoz további tájékoztatásért. 

16. kérdés 

Nők 40 éves kedvezményes nyugdíja elbírálásakor. A 32 év, kereső 
tevékenység számolásakor beszámolják-e a GYES, GYED, GYET 
időtartamát? 

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) 
értelmében: 
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18. §  
(2a) Öregségi teljes nyugdíjra életkorától függetlenül jogosult az a nő is, aki 
a) legalább negyven év jogosultsági idővel rendelkezik, és 
b) azon a napon, amelytől kezdődően az öregségi teljes nyugdíjat 

megállapítják, a Tbj. 5. § (1) bekezdés a)-b) és e)-g) pontja szerinti biztosítással 
járó jogviszonyban nem áll. 

(2b) A (2a) bekezdés tekintetében jogosultsági időnek minősül a kereső 
tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal, 
valamint a terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, 
gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban és a súlyosan 
fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel megállapított 
ápolási díjban eltöltött idővel szerzett szolgálati idő. 

(2c) A (2a) bekezdés alapján az öregségi teljes nyugdíj nem állapítható meg, 
ha a kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső 
jogviszonnyal szerzett szolgálati idő nem éri el a harminckét évet, olyan nő esetén 
pedig, akinek a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére 
tekintettel ápolási díjat állapítottak meg, a harminc évet. 

(2d) A (2c) bekezdésben előírt jogosultsági idő – ha a jogosult a saját 
háztartásában öt gyermeket nevelt – egy évvel, minden további gyermek esetén 
további egy-egy évvel, de összesen legfeljebb hét évvel csökken. 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 megfelelt a családok 
támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 12. § (2) bekezdése szerinti 
feltételeknek. 

Tehát: a 40 éves szolgálati időbe a TGYÁS, GYED, GYES stb. beleszámít, de 
a 40 évből legalább 32 évben kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy 
tekintet alá eső jogviszonnyal kell rendelkeznie a kérelmezőnek. A kereső 
tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal 
szerzett jogosultsági idő körét a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. 
évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 
határozza meg az alábbiak szerint: 

12. § 
 (1) A Tny. 18. § (2b)-(2c) bekezdése szerinti, kereső tevékenységgel járó 

biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett jogosultsági 
időnek 

a) az 1997. december 31-ét követően a Tbj. 5. § (1) bekezdés a), b) és e)-
i) pontjában, valamint (2) és (3) bekezdésében meghatározott jogviszonyban – 
ideértve az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatást, az 
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egyszerűsített foglalkoztatást, a szakmunkástanuló és a szakközépiskolai tanuló 
kötelező nyári gyakorlatát, továbbá a Tbj. 1998. január 1-je és 1999. december 31-
e között hatályos 7. § (2) bekezdése szerinti biztosítási időt is -; 

b) az 1998. január 1-jét megelőzően 
1. az a) pont szerinti jogviszonyban, 
2. a kisiparosként, 
3. a magánkereskedőként, 
4. az alkalmi fizikai munkát végzőként, 
5. a szerződéses üzemeltetésű üzlet biztosított vezetőjeként, 
6. a gépjárművezető-képző munkaközösség tagjaként, 
7. a gazdasági munkaközösség tagjaként, 
8. az ipari szövetkezet tagjaként, ipari és szolgáltató szövetkezeti szakcsoport 

tagjaként, 
9. a kisszövetkezet tagjaként, 
10.a mezőgazdasági (halászati) termelőszövetkezet tagjaként, mezőgazdasági 

szakszövetkezeti tagként, 
11. a mezőgazdasági szakcsoport tagjaként, 
12. az egyéni gazdálkodóként, 
13. a nemzetközi szervhez tagként vagy munkatársként kiküldött személyként, 
14. a külföldi munkavállalóként, 
15. a külföldi munkavállaló előadóművészként, 
16. az ügyvédi munkaközösség tagjaként, 
17. a jogtanácsosi munkaközösség tagjaként, 
18. a szabadalmi ügyvivői iroda vagy társaság tagjaként, 
19. a közjegyzőként, 
20. az önálló bírósági végrehajtóként, 
21. a szerzői jogvédelem alá tartozó személyes alkotótevékenységet, 

előadóművészi tevékenységet folytatóként, 
22. a munkaviszonyban nem álló előadóművészként, valamint 
23. a 29. § (8) bekezdése, a 36. §, a 41. § és a 44. § (2) bekezdése alapján 
szerzett szolgálati idő minősül. 
(2) A Tny. 18. § (2a)-(2d) bekezdése alapján megállapított öregségi teljes 

nyugdíj összegét valamennyi megszerzett szolgálati idő alapján kell megállapítani. 
(3) A Tny. 18. § (2b) bekezdésének alkalmazása során gyermekgondozási 

segélyben eltöltött idővel szerzett jogosultsági időnek minősül a háromévesnél 
fiatalabb gyermek gondozásával a 29. § (5) bekezdés a) pontja alapján szerzett 
szolgálati idő is. A Tny. 18. § (2b) és (2c) bekezdésének alkalmazása során 
súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekre tekintettel 
megállapított ápolási díjban eltöltött idővel szerzett jogosultsági időnek minősül a 
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tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos, tizenkét évesnél fiatalabb, vér szerinti 
vagy örökbe fogadott gyermek gondozásával a 29. § (5) bekezdés a) pontja alapján 
szerzett szolgálati idő is. 

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint 
e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.) 5. § (1) 
értelmében:  

biztosított 
a) a munkaviszonyban (ideértve az országgyűlési képviselőt is), 

közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, kormányzati szolgálati viszonyban, 
ügyészségi szolgálati jogviszonyban, bírósági jogviszonyban, igazságügyi 
alkalmazotti szolgálati viszonyban, nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban, 
ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban, közfoglalkoztatási jogviszonyban álló 
személy, a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek, az Országgyűlési Őrség, a 
polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos 
állományú tagja, a Magyar Honvédség szerződéses állományú tagja, a katonai 
szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona (a továbbiakban: munkaviszony), 
tekintet nélkül arra, hogy foglalkoztatása teljes vagy részmunkaidőben 
történik,.... 

Tehát: amennyiben Ön a 32 év alatt a fentiek szerint – különös figyelemmel a 
vastagon szedett részekre – biztosított volt, azaz munkaviszonyban állt, a TGYÁS, 
GYED, GYES stb. a 32 év időtartamába beleszámít. 

17. kérdés 

57 éves vagyok, 31 év szolgálati idővel. A problémám az, hogy a 
gyermekeim születése után nem voltam GYES-en, tehát ezek az idők 
kiesnek. Első gyermekem 1976-ban született, a munkaviszonyom 1974 
szeptemberében szűnt meg. 1979 januárjában újra elhelyezkedtem, 1980 
júliusában szűnt meg a munkaviszonyom, a második gyermekem 1981-
ben, a harmadik 1982-ben született. Amint az a fentiekből is látszik 
gyermekeim születése előtt, közben és után is dolgoztam, de a kiesett idők 
miatt nem lesz 40-év szolgálati időm. Sajnos akkor még nem gondoltunk 
arra, hogy ez valaha gondot okoz. Kérésem az, hogy el lehet-e ismertetni 
szolgálati időnek a gyermekeim nevelésével töltött időt, vagy annak egy 
részét. 

A teljes körű tájékoztatás érdekében mellékelten megküldöm a 
társadalombiztosítási nyugellátásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezéseit. 
Ezekből megállapítható, hogy Ön rendes öregségi nyugdíjra 65. életévének 
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betöltését követően válik jogosulttá. A nők számára lehetővé tett öregségi 
nyugdíjhoz, amelyhez legalább 40 év jogosultsági idő kell, ugyancsak nem szerzett 
jogosultságot még, miután a szabályok a tényleges kereső tevékenységen túl a 
terhességi- gyermekágyi segély, a GYED, a GYES időszakát veszi csak 
figyelembe. 

18. kérdés 

Járásbíróság előtt folyó polgári perben a felperes indítványára (várható 
költségek előzetes letétbe helyezésének elrendelése nélkül) igazságügyi 
szakértőként tárgyaláson való meghallgatásomra került sor a 
szakvéleményben képviselt álláspontom bővebb kifejtése érdekében. A 
felperes személyes részvételével megtartott tárgyaláson a bíróság 
megállapította a megjelenésem költségvonzatát [jelenléti díj és utazási 
költség formájában], melyről végzésben határozott. A jogerőssé vált 
költség- és díjmegállapító végzésben szereplő összeg az önkéntes 
teljesítésre nyitva álló határidőn belül és azon túl is rendezetlen maradt. 
Kivel szemben (szakértő meghallgatását kezdeményező peres fél vagy az 
annak helyt adó és azt elrendelő járásbíróság vagy a járásbíróság felett 
álló, gazdasági hivatallal /kifizetést bonyolító szerv/ rendelkező 
törvényszék ellen) kell a végrehajtási eljárást kezdeményeznem? 

Kissé tanácstalanul állok az Ön által feltett kérdéshez, ugyanis véleményem szerint 
a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) rendelkezéseivel 
összhangban a bíróság a jogerős ítélet, illetve az eljárást befejező egyéb határozat 
előtt főszabály szerint nem hozhat előzetesen valamely felet, illetve harmadik 
személyt terhelő jogerős (végrehajtható) végzést az Önt, mint peres felet érintő 
perköltség vonatkozásában. A Pp. 77. § értelmében ugyanis:  „A bíróság a 
perköltség viselése felől az ítéletben vagy az eljárást befejező egyéb határozatban 
dönt. Ha azonban a törvény értelmében tanút, szakértőt vagy perben nem álló más 
személyt kell valamely perbeli cselekmény költségében elmarasztalni, a bíróság az 
említett személyt nyomban kötelezi a költségek megfizetésére. Ugyanígy járhat el a 
bíróság akkor is, ha valamely perbeli cselekmény költsége a felek valamelyikét a 
per eldöntésére tekintet nélkül terheli.” A fenti jogszabályhely utolsó mondatában 
foglaltakra abban az esetben van lehetőség, ha az egyes eljárási cselekmények 
költségében például a Pp. 8. § (5) bekezdése alapján (rosszhiszemű pervitel) a felet 
vagy a képviselőt, illetve a Pp. 185. § alapján (kényszerítő eszköz) a tanút szakértőt 
vagy a perben nem álló mást személyt kell marasztalni.  
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Habár az Ön által említett végzés tartalmát teljes egészében nem ismerem, 
véleményem szerint az abban foglalt költségekkel kapcsolatos igény 
érvényesítésére a fentiekre – továbbá a majdani pernyertesség arányára – is 
tekintettel a jogerős ítélet, illetve az eljárást befejező más határozat meghozatalát 
követően van lehetőség.  

19. kérdés 

Nyugdíjjal kapcsolatos a kérdésem. A média híradásai szerint azok a nők, 
akik betöltötték a 60. életévüket és 37 év szolgálati idővel rendelkeznek, 
igénybe vehetik a nyugdíj előtti kedvezményeket. Vagy azok a nők, akik 1 
éven belül betöltik. Júliusban leszek 60 éves, a nyugdíjbiztosító számítása 
szerint 39 évem és néhány napom van szolgálati időként elismerve. A nők 
kedvezményes nyugdíjazásához 25 évem van. kérdésem: Ahhoz, hogy a 
kedvezményt igénybe vegyem, mi kell, hogy benne legyen a szolgálati 
időben? Vagy csupán azt veszik figyelembe, amit eredetileg a nők 40 éves 
/32 aktív idő/ szolgálati ideje megfogalmazott? A lényeg az, hogy szeretnék 
nyugdíjba menni, de nem tudom, hogy megfelelek-e a feltételeknek. 

A kérdésére adandó válaszhoz mellékelem Önnek a társadalombiztosítási 
nyugellátásról szóló törvénynek a nyugdíj megállapításra vonatkozó 
rendelkezéseit. Ebből egyértelmű, hogy Ön – miután 1954-ben született – az 
általános öregségi nyugdíjkorhatárt 2014-ben még nem tölti be. Így az általános 
szabályok szerint nem tud nyugdíjba menni. Ugyanakkor van egy speciális 
nyugdíjba meneteli lehetőség (ezt a 2/a bekezdés rögzíti), amely szerint életkortól 
függetlenül jogosult a nő öregségi teljes nyugdíjra, ha legalább 40 év jogosultsági 
idővel rendelkezik. Itt azonban figyelembe kell venni, hogy csak a 2/b. 
bekezdésben felsorolt körülmények, tevékenységek ideje számít jogosultsági 
időnek. 

20. kérdés 

Szomszédunknak engedélyeztük a saját telkünkön a szennyvíz vezeték 
áthaladását anyagi okok miatt, mert túl drága lett volna nekik szétverni a 
ház alját. Elhalálozás miatt a továbbiakban felszólíthatjuk-e a szomszédot, 
hogy oldja meg másképp. 

Figyelemmel arra, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. (Ptk.) 
törvény értelmében a telki szolgalom létesítésére az ingatlan haszonélvezetének 
alapítására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni [Ptk. 168. § (1)], továbbá arra, 
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hogy a szerződés alapján haszonélvezet azzal keletkezik, hogy a dolgot átadják, az 
ingatlanra vonatkozó haszonélvezeti jogot pedig az ingatlan-nyilvántartásba 
bejegyzik [158. § (1)] az első és legfontosabb kérdés, hogy az Önök közötti 
megállapodás alapján vagy elbirtoklás alapján (10 év) a szolgalmi jog (szennyvíz 
elvezetés) bejegyzésre került-e az érintett ingatlanokra.  

Amennyiben igen, akkor a szolgalmi jog csak az alábbi esetekben szüntethető 
meg: 

– a bíróság megállapítja, hogy a jogosultnak a telek rendeltetésszerű 
használatához nincs többé szüksége a szolgalomra 
– ha a jogosult lemond a szolgalomról 
– ha a szolgáló telket kisajátítják 
– ha a jogosult 10 éven át nem használta a szolgalmat 
Amennyiben nem került bejegyzésre a szolgalmi jog, úgy Ön mint a telek 

tulajdonosa a szennyvízelvezetéshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja 
(feltéve, hogy a szolgalmat a jogosult nem birtokolta el). 

21. kérdés 

Édesapám meghalt, van egy testvérem, édesanyám még él. Sajnos 
adósságot is örököltünk, ami az apukám nevén volt. Ügyvéddel 
megtudhatom-e a behajtó cégtől, hogy jogos az adósság és még van-e más 
is a hitelben? Ha le szeretnék mondani az örökségről, kinek a javára 
tehetem meg? Utána neki kell fizetni az adósságot? Volt lakásuk, ami 
közös anyukámmal, elveszítheti azt az adósság miatt? A hagyatéki 
tárgyalás után, ha még jelentkezik újabb behajtó cégköveteléssel, akkor 
mi a teendőm vele? A testvérem, ha lemond az örökségről, én pedig 
megtartom azt, akkor az az adósságok miatt mivel jár? Köszönöm! 

Az Ön által vázolt problémára a legegyszerűbb megoldást a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) öröklés visszautasításával 
kapcsolatos rendelkezései tartalmazzák. Ezek értelmében: 

Az örökség visszautasítása 
674. § (1) Az örökös az öröklés megnyílta után az örökséget visszautasíthatja. 

Az államot mint törvényes örököst az örökség visszautasításának joga nem illeti 
meg. 

(2) Az örökös külön is visszautasíthatja 
b) a mezőgazdasági termelés célját szolgáló föld, a hozzá tartozó berendezés, 

felszerelési tárgyak, állatállomány és munkaeszközök öröklését, ha nem foglalkozik 
hivatásszerűen mezőgazdasági termeléssel. 
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(3) A feltételhez vagy időhöz kötött, a megszorítással tett, valamint a meg nem 
engedett részleges visszautasítás érvénytelen. 

675. § (1) Ha az örökös az öröklés megnyílta után a visszautasítás jogáról 
kifejezetten vagy hallgatólag lemondott, az örökséget többé nem utasíthatja vissza. 

(2) A visszautasítás jogáról való lemondás a hagyatéki eljárásra illetékes 
közjegyzőnél tett bejelentéssel történik. 

(3) A visszautasítás jogáról való lemondásnak kell tekinteni az örökség olyan 
birtokba vételét vagy a hagyatékra vonatkozó egyéb olyan cselekményt is, amelyből 
az örökösnek az örökség elfogadására irányuló kétségtelen akarata tűnik ki. 
Lemondásnak minősül az is, ha az örökös a közjegyző által bármely érdekelt 
kérelmére kitűzött határidő alatt nem tesz az örökséget visszautasító nyilatkozatot. 

A Ptk. rendelkezéseivel összhangban a hagyatéknak az örökösre való átszállása 
az örökhagyó halálával minden jogcselekmény, így elfogadó nyilatkozat nélkül is 
bekövetkezik. Sok esetben az örökség az örökölt javak mellett tartozásokat is 
tartalmaz, sőt előfordul, hogy csak követelések képezik a hagyaték tárgyát. Az 
örökös ebben az esetben jogosult elutasítani az öröklést. Az örökség visszautasítása 
az örökösnek olyan egyoldalú nyilatkozata, amelyben kifejezésre juttatja, hogy 
nem kíván örökölni, nem kíván a hagyatékban részesedni. 

Ennek a nyilatkozatnak a sajátossága, hogy azt csak az öröklés megnyílta, 
vagyis az örökhagyó halála után lehet megtenni addig, amíg az örökös a 
visszautasítás jogáról akár kifejezetten, akár hallgatólag le nem mondott. Ha 
tehát már átvette a hagyaték tárgyát, avagy rendelkezett azzal, azt már 
hallgatólagosan elfogadta, azt így már nem utasíthatja vissza. 

A lemondás nincs formához kötve, tehát szóban is történhet, nincs határidőhöz 
kötve sem, a közjegyző azonban jogosult bármelyik érdekelt kérelmére határidőt 
tűzni, s ha ezalatt az örökös nem tesz visszautasító nyilatkozatot, a visszautasítás 
jogáról lemondottnak kell tekinteni. A visszautasítás kizárólag az egész örökségre, 
illetőleg örökrészre vonatkozóan tehető, vagyis nem lehet részleges visszautasítása 
az örökségnek. 

Az örökség visszautasításának jogkövetkezménye, hogy a visszautasító 
örökös az öröklésből kiesik. A kiesés nem terjed ki a visszautasító örökös ágára. 
Ha tehát például az örökhagyó szülője, mint törvényes örökös utasítja vissza az 
örökséget, az ő másik leszármazottja, aki az örökhagyó testvére, illetőleg az ő 
leszármazója fog örökölni. Ha pedig a végrendeleti örökös utasítja vissza az 
örökséget, a törvényes öröklésre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. 

Amennyiben a visszautasítón kívül nincs más örökös, az állam öröklése fog 
bekövetkezni. Az államot, mint törvényes örököst a visszautasítás joga nem illeti 
meg. Ennek az az indoka, hogy az állam szükségszerű örökös, mert ha más örökös 
nincs, a hagyaték az államra száll. 
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Összefoglalva: az öröklés visszautasításával Ön sem az aktív (hagyatéki 
vagyontárgyak), sem a passzív (hagyatéki tartozások) hagyatéki vagyonból 
nem részesül. 

Tehát: 
Tekintettel arra, hogy az öröklésről csak az örökhagyóval kötött írásbeli 

megállapodás alapján lehetett volna lemondani [Ptk. 603. § (1)], az Ön esetében a 
fentiekben meghatározottak szerint legfeljebb az öröklés visszautasítására van 
lehetőség. 

Végül: természetesen Ön mint adós akár ügyvéd nélkül is jogosult megtudni a 
behajtó cégtől, hogy mekkora az Önnel szemben érvényesíteni szánt követelés 
összege. 

22. kérdés 

Nagypapámat ápoltam, ezért ügyvédnél írt végrendeletben rám hagyta a 
házát, hogy én örököljem halála után. Van 2 lánya, akik nem látogatták. 
A köteles részről is íratott mama egy lemondó nyilatkozatot, amit alá is 
íratott a két lányával. Most meghalt a papa, mama már rég meghalt és a 
lányai szeretnék még is visszavonni az aláírt köteles részről a 
nyilatkozatukat, vagyis még is kérik a köteles részt. A viszonyom apámmal 
és nagynénémmel, rossz nem beszélünk, inkább ellenségesnek mondanám 
őket irányomban. Lehet-e megtámadniuk a végrendeletet ilyen formában? 
Hogy védekezhetek? Ha nem akarom eladni nagypapa házát, mert nekem 
nincs házam, és szeretnék ott lakni, kényszeríthetnek-e arra, hogy eladjam 
és fizessem ki őket, ha ez tényleg megilleti őket, ezek után, hogy a köteles 
részről egyszer lemondtak. 

A hatályos Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) a következőket mondja 
ki: 

603. § (1) Aki törvényes öröklésre jogosult, az örökhagyóval kötött írásbeli 
szerződésben egészben vagy részben lemondhat az öröklésről. 

605. § (1) Az öröklésről való lemondás – ellenkező megállapodás hiányában – 
a kötelesrészről való lemondást is jelenti. 

Tehát amennyiben írásban lemondtak az öröklésről, nem örökölnek kötelesrészt 
sem, mégpedig akkor sem, ha a nyilatkozat általában az öröklésről lemondást 
tartalmazza, de kifejezetten nem szól a kötelesrészről. Ez a nyilatkozat csak abban 
az esetben nem terjed ki az egész vagyonra, ha a lemondási nyilatkozatot követően 
az örökhagyó vagyonában olyan nagymértékű gyarapodás állt be, amelyre 
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tekintettel a lemondó örökös nem mondott volna le az öröklésről (nyilván, ha ez a 
ház már régen megvolt, ez a lehetőség nem áll fenn). 

Emellett, a végrendeletet és az öröklésről lemondó szerződést is meg lehet 
támadni érvénytelenség címén, azonos szabályok szerint. Ennek fő esetei: 

a) az örökhagyó (örökléséről lemondó) tévedett nyilatkozata tartalmában, vagy 
ilyen tartalmú nyilatkozatot egyáltalán nem akart tenni; 

b) az örökhagyót (lemondót) annak megtételére valaminek a téves feltevése 
vagy valamely utóbb meghiúsult várakozás indította; 

c) az örökhagyót (lemondót) valaki jogellenes fenyegetéssel vagy 
tisztességtelen befolyással bírta rá az intézkedésre; feltéve mindegyik esetben, 
hogy az örökhagyó a rendelkezést különben nem tette volna meg. 

Emellett van néhány speciálisabb eset is. Összességében azt gondoljuk, nem 
kell aggódnia az alapján, amit elmondott, de ha felkeresi az Önhöz legközelebb 
található Jogpont irodát a rendelkezésre álló okiratokkal, kollégánk pontosabb 
választ tud adni. 

Amennyiben mégis sikerrel támadnák meg a végrendeletet, vagy a saját, 
öröklésről lemondó nyilatkozatukat, az ingatlanon tulajdonközösség keletkezne 
(örökösök közötti megállapodás hiányában). Ekkor bármelyik tulajdonostárs 
kérheti ennek megszüntetését és a bíróság perben dönt ennek mikéntjéről. 
Főszabály szerint vagy fizikailag osztja meg az ingatlant (ez általában lakásnál, 
családi háznál nem lehetséges), vagy valamelyik tulajdonostárs tulajdonába adja, 
amennyiben az meg akarja venni a tulajdonostárs részét (megállapodás szerinti, 
vagy piaci ár szerinti vételárért), vagy értékesítteti, és a befolyó vételárat osztja 
meg tulajdoni hányad szerint. 

23. kérdés 

A napokban eladtam egy babakocsit az egyik internetes oldalon. A vevő 
írásban kérdezett az állapotáról, leírtam neki, hogy nem sokszor 
használtuk, szinte új. Ha gondolja, lefotózom és küldök neki képet, de azt 
írta rá, hogy ha engedek 5 ezret, akkor látatlanban megveszi. A 
postaköltséget is megspórolta, mert elvitettem neki ismerőssel. A pénzt 
elutalta, rá kb. 3 napra megkapta a kocsit. Miután átvette, rá 1 napra írt 
újra, hogy karcos a váz, stb., és utaljam vissza a pénzt, visszaadja a kocsit, 
mert nem olyan állapotban kapta, amit leírtam neki. Megírtam, hogy szó 
sem lehet róla, tájékoztattam a kocsi jelenlegi állapotáról, a fotót is 
felajánlottam, de nem élt vele. Most azzal fenyegetőzik, hogy feljelent 
csalásért. Úgy tudom, hogy a 8 munkanapos indoklás nélküli elállási joga 
akkor van, ha egy vállalkozástól vásárolnak. Apróhirdetési oldalon 
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vásárlásra nem vonatkozik az elállási jog. Az lenne a kérdésem, hogy 
vissza kell-e vásárolnom a babakocsit? 

Valóban, a távollévők között kötött szerződésekre vonatkozó 8 munkanapos 
elállási jogot szabályozó 17/1999 kormányrendelet hatálya erre az esetkörre nem 
terjed ki.  

A Polgári Törvénykönyv szavatosságra vonatkozó rendelkezései alapján akkor 
is helyt kell állni a termék nem közölt hibáiért, ha az nem fogyasztási szerződéshez 
kapcsolódik (tehát az eladó magánszemély). Azonban, mivel itt ismert módon 
használt termékről van szó, a használtságból természetszerűleg következő kisebb, a 
használhatóságot igazán nem befolyásoló hibákért nem kell helyt állni. Ilyen 
például a kopás, ha annak mértéke nem haladja meg azt a szintet, amit átlagos 
használat során egy ilyen termék általában elszenved. Ez alól kivételt jelenthet, ha 
Ön kifejezetten kopásmentesként adta el a terméket.  

Ha az eladott termék nem felel meg a tájékoztatásnak, a vevő ekkor is 
elsősorban kijavítást, kicserélést kérhet, amennyiben ez nem lehetséges (kicserélés 
ebben az esetben nyilvánvalóan nem), számottevő költséggel járna, árleszállítást 
kérhet, vagy elállhat. Jelentéktelen hiba miatt egyébként elállásnak itt sincs helye.  

Tehát a kérdés, hogy a termék használható-e, megfelel-e a hirdetésben leírt, 
vagy azoknak a jellemzőknek, amelyeket konkrétan megbeszéltek a vevővel. Ez 
mérlegelés kérdése. 

24. kérdés 

Édesanyám eltartási szerződést szeretne kötni velem. Az eltartásért cserébe 
a tulajdonában álló házat a nevemre íratná. kérdésem, hogy ebben az 
esetben kell-e illetéket fizetnem, és ha igen, milyen mértékűt a ház 
nevemre kerüléséért? 

Ebben az esetben Önnek nem keletkezik illetékfizetési kötelezettsége. A tartási 
szerződésre alapesetben az általános, ingatlanoknál 4%-os illetékmérték az 
irányadó, ám az illetéktörvény kimondja, hogy mentes a visszterhes 
vagyonátruházási illeték alól a vagyonszerzés, ha egyenes ági rokonok egymás 
közötti vagyonátruházásából származik. (1990. évi XCIII. törvény, 26. § (1) bek. 
z), za) pont) 

25. kérdés 

Banki kölcsönt szerettünk volna igénybe venni, ami meg is valósult. 
Viszont az intézménynél vezetett bankszámlámra kérték, hogy utaltassam 
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gyesem és a családi pótlékot. Ez volt a hitelfelvétel egyik kikötése, 
különben nem folyósítottak volna számomra kölcsönt. A havi törlesztő 
részleteket, azóta a családtámogatási járulékokból vonják minden 
hónapban. kérdésem az lenne, hogy levonhatják-e ezen járulékokból a 
törlesztő részletet és jogos-e, hogy ilyen helyzetbe kényszerítettek. 

Önmagában egy olyan kikötés, hogy számlát kell nyitnia a banknál, valószínűleg 
nem lesz támadható, erre külön felhívták a figyelmét és ebben megállapodtak. A 
családi pótlékából bírósági végrehajtás esetén nem vonhat le a végrehajtó e 
jogcímen. Azonban ha fizeti a hitelt, tehát nem végrehajtás alatt áll a bankszámlája, 
akkor valószínűleg megbízás alapján vonja le a bank a havi törlesztőket arról a 
számláról, amelyre a családi pótlék is kerül. Ezt a megbízást akár meg lehet 
szüntetni, illetve fel is veheti vagy át is utalhatja azt mielőtt a bank a megbízás 
alapján adott napon átutalná róla a törlesztő részletet.  

Arról, hogy milyen hitelfeltételekről állapodtak meg a bankkal, nem tudunk 
értékelőleg nyilatkozni, ehhez a kapcsolódó szerződést is kellene látni. Kérjük, 
keresse meg az Önhöz legközelebb eső Jogpont+ irodát a szerződéssel! 

26. kérdés 

Egy rokonom özvegyének az ügyében fordulok önökhöz kérdéssel! Kap 
özvegyi nyugdíjat, 13620 forintot és állítólag ezt az önkormányzatnak ki 
kellene egészíteni a segély összegéig, azaz 22 800 Ft-ig. A kérdésem az 
lenne, hogy tényleg így van-e! Igaz kap három iskoláskorú gyerekekre 
árvaságit, családit, de az összes kb. olyan 140-150 e Ft. Legszívesebben 
munkát szeretne, de sajnos még közmunkára se hívják be. Legyenek 
szívesek nekem megírni, hogy tényleg van-e ilyen, és ha van, hol tudná ezt 
elintézni? 

Az Ön által feltett kérdésről a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény rendelkezik. A rokona élethelyzetére kétféle szabály létezik. 
Ezek egyike a törvény 34. §-a (1) bekezdésének c) pontja, amely azt mondja ki, 
hogy nem állapítható meg szociális segély annak, aki gyermekgondozási 
segélyben, illetve gyermeknevelési támogatásban részesül. Van azonban egy másik 
lehetőség, ezt a törvény 37. §-a szabályozza és azt tartalmazza, hogy a rokona 
lakhelye szerinti önkormányzat rendeletet hozhat, amelyben megállapíthat 
feltételeket az általa folyósítandó szociális segélyhez. Azt nem tudom Önnek 
megmondani, hogy az önkormányzatnak van-e ilyen tárgyú rendelete és az milyen 
körülmények esetén teszi lehetővé a szociális segély folyósítását. 
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Összegezve tehát a törvényben meghatározott feltételek alapján az özvegy nem 
juthat hozzá segélyhez, ha azonban az önkormányzat külön rendeletet alkotott és 
abban olyan feltételeket határozott meg, amelyek az özvegyre is vonatkoztathatók, 
akkor az önkormányzat jegyzőjénél lehet kérni rendszeres szociális segély 
megállapítását. 

27. kérdés 

Fizetek lakásbiztosítást negyedévente. Az online felületen fizetek. 
Szeretem, ha rendben mennek a dolgaim, ezért gyakran használom azt.  
A saját azonosítómmal és szerződésszámommal nem tudok bejutni a saját 
regisztrált online felületre, pedig állítólag tettek ezért. Biztosítással védem 
tulajdonunkat. Mit tegyek? 

Véleményünk szerint ebben a szolgáltató tud segíteni, talán még egyszer meg 
kellene őket keresni. Amennyiben nem segítenek, javasoljuk, vegye fel a 
kapcsolatot a fogyasztóvédelmi hatósággal: http://www.nfh.hu internet-címen, 
vagy az Önhöz legközelebbi megyei kormányhivatalnál működő fogyasztóvédelmi 
szervnél. 

28. kérdés 

Pár hete kaptam egy levelet a NAV-tól, hogy testvérem a rendszerükben 
úgy szerepel, hogy nem fizeti a tb-t. Testvérem már 2009-ben felmondott a 
magyarországi munkahelyén, kiutazott Hollandiába és azóta ott dolgozik. 
Akkor édesanyám elment a … egészségbiztosítóhoz és utánakérdezett 
annak, hogy ilyenkor mi a teendő, hogy történjen a fizetés, itthon vagy 
külföldön. Nem tudtak érdemi választ adni, csak annyit mondtak, hogy 
semmiképpen ne fizessen két helyre. Itthon egyáltalán nem tartózkodik, 
2011 májusától pedig Hollandiában fizet a ZEKUR biztosítónál. A köztes 
hónapokra nem fizetett sem itthon, sem Hollandiában. (2009–2011. 
április) Bementem meghatalmazással, hogy megkérdezzem, hogy mi a 
teendő ez esetben, és azt mondták a NAV-nál és az EB-nél is, hogy 
visszamenőleg teljesen mától kezdve 2009-ig vissza kell fizetni, mert a 
ZEKUR nem szerepel nyilvántartásukban, így azt nem tudják jóváírni. A 
kérdésem az lenne, hogy ez lehetséges-e? Nem tájékoztattak abban a 
pillanatban, hogy ezt észlelték, csak 3 évre rá? Mit tegyek? Mire 
hivatkozzak?” 
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Az adóhatóság attól az időponttól számított 5 éven belül számon kérheti a 
járulékfizetési kötelezettséget, amely időponttól a befizetésnek eleget kellett volna 
tennie, illetve amely időpontban a fizetési kötelezettsége keletkezett. Ez az ún. 
elévülési idő. A hatóság tehát határidőben szólította fel a fizetési kötelezettsége 
teljesítésére. 

Amennyiben a magyar állampolgár az Európai Gazdasági Térség (EGT) (EGT 
tagállamok: EU tagállamok, illetve Norvégia, Liechtenstein, Izland és Svájc) 
valamely tagállamában vállal munkát, akkor rá annak a tagállamnak a szociális 
biztonsági szabályai vonatkoznak, ahol keresőtevékenységet folytat és kizárólag ott 
kötelezett járulékfizetésre. A magyar jogszabályok alapján fennálló 
társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettség rá nem terjed ki, illetve annak 
önkéntes teljesítésére sincs lehetősége.  

Annak érdekében, hogy az EGT valamely tagállamában dolgozó személy az 
uniós jogszabályban foglaltaknak eleget tegyen, illetve, hogy Magyarországon a 
járulékfizetési kötelezettség alól mentesüljön, illetve annak érdekében, hogy 
elkerülje a kettős járulékfizetést, bejelentést kell tennie a lakóhelye szerint illetékes 
egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervnél a „Bejelentkező lap külföldön 
biztosítással rendelkezők részére” elnevezésű, a www.oep.hu weboldalról 
letölthető nyomtatványon. A bejelentést a külföldi biztosítási jogviszony létrejöttét, 
illetve megszűnését követő 15 napon belül kell megtenni. A bejelentés 
elmulasztása mulasztási bírság kiszabását vonhatja maga után.  

A bejelentésnek tartalmaznia kell egy nyilatkozatot, amelynek értelmében adott 
EGT-tagállamban végzett kereső tevékenység a helyi jogszabályok értelmében 
biztosítási kötelezettséget alapoz meg (pl: „Nagy-Britanniában végzett kereső 
tevékenységem alapján az ottani jogszabályok szerint a járulékfizetési 
kötelezettségemnek eleget teszek.”).  

Uniós rendelet alapján, a tagállamok valamelyikében dolgozó személy 
kizárólag abban a tagállamban kötelezett járulékfizetésre, ahol kereső 
tevékenységet folytat. Így, a magyar jogszabályok alapján fennálló 
társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettség rá nem terjed ki, illetve 
annak önkéntes teljesítésére sincs lehetőség.  

Attól az időponttól kezdve tehát, amelytől az Ön testvére külföldön teljesíti a 
járulékfizetési kötelezettségét, az itthoni fizetési kötelezettsége megszűnik, még 
akkor is, ha a bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget. (A bejelentési 
kötelezettség elmulasztása maximum mulasztási bírság kiszabását vonhatja maga 
után.) Álláspontom szerint tehát a testvére 2011 áprilisától itthon nem kötelezhető 
járulékfizetésre. 

Azonban az addig eltelt időszakra kötelezheti a NAV a járulékfizetésre, 
méghozzá a befizetni elmulasztott összeg késedelmi kamataival együtt. De! 
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Próbáljon egyezkedni az adóhatósággal, pl. ha egy összegben megfizeti, engedjék 
el a kamatot, és az esetleges bírságot. A NAV ugyanis kész az ilyesmire. 

Álláspontom szerint a külföldi biztosítótól szükség volna kérni egy igazolást, 
hogy milyen járulékokat fizetett, és amennyiben a külföldi biztosító külföldön 
regisztrált, elismert biztosító, ezt a magyar hatóságok sem vonhatják kétségbe. 
Szükséges volna kérni egy állásfoglalást (ill. igazolást) erről a külföldi biztosítótól 
és benyújtani a NAV-hoz. (érdemes ezen okiratok hiteles másolatát is benyújtani.) 
Tehát a 2011 áprilisától fizetendő összegre vonatkozó fizetési kötelezést 
mindenképpen érdemes volna megtámadni. 

Ahhoz azonban, hogy a testvére ügyében pontos jogi tanácsot adhassunk, ill. a 
megfelelő jogorvoslati eszközt kiválaszthassuk, szükséges volna látni a NAV 
határozatát, és a külföldi fizetést igazoló dokumentumokat. Ezért javaslom, hogy 
mindezek birtokában szíveskedjék felkeresni az Ön lakóhelyéhez legközelebb eső 
JOGPONT+ irodát, ahol személyes ügyfélfogadásra is lehetőség van. Felhívom 
szíves figyelmét arra, hogy figyeljen a NAV határozatában megjelölt jogorvoslati 
határidő megtartására, mert ha azt elmulasztja, a továbbiakban a hatósági kötelezés 
ellen jogorvoslattal nem élhet! 

29. kérdés 

Azzal a problémával fordulok önhöz, hogy 35 éves vagyok és tartósan 
beteg. Felemelt összegű családi pótlékban részesülök, kiskorom óta. 2-3 
évente kell bizottság elé mennem ez ügyben. 50%-ra vagyok 
leszázalékolva. Legutóbb 2102 szeptemberében jelentem meg az orvosi 
bizottság előtt. 2 éve dolgozom egy rehabilitációs cégnél és most arra 
hivatkozik a főnökség, hogy 2014-től nem foglalkoztat úgy, mint csökkent 
munkaképességűt, mert kivettek ebből a kategóriából. Azt a feltételt adta, 
hogy adjam be az orvosi bizottsághoz, hogy kérem komplex 
felülvizsgálatomat, mert a 2012-es papírom nem komplex. Különben 
elbocsájtanak. Kérdésem az lenne, hogy valóban így van e? Szeretném 
továbbra is tudni, hogy a főnökség szerint nem fogják figyelembe venni a 
családi pótlékom ez a vizsgálat attól független. Akkor nem vehetik el a 
családi pótlékomat? Valóban nincs köze a két dolognak egymáshoz. 
Segítségét előre is köszönöm. 

Figyelemmel arra, hogy az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülő 
munkavállalással kapcsolatos kérdésekben a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat az 
illetékes, javaslom, hogy vegye fel a kapcsolatot a fenti szervvel, illetőleg kérje ki 
a korábbi orvosi bizottság véleményét is. Véleményem szerint a családi pótlék a 
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fenti kérdés elbírálásától függetlenül továbbra is jár Önnek ugyanis családok 
támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény értelmében „ha a gyermek együtt 
élő szülők háztartásában él, a családi pótlékot – együttes nyilatkozatuk alapján – 
bármelyik szülő igényelheti, mégpedig nyilatkozatuk szerint gyermekenként.” 

30. kérdés 

Kérem szíves tájékoztatásukat azzal kapcsolatban, emberi jogi 
szempontból rendben van-e az, hogy 37 év folyamatos munkaviszony után 
a válság hatására munkanélkülivé válva, a tv. által biztosított álláskeresési 
járadékok "kifutása" óta immár 2. éve munka hiányában, mindenféle 
ellátás nélkül vagyok.  

Sajnálom, hogy nem sikerül munkát találnia, de ahogy Ön is említette, a gazdasági 
válság következtében egyre többen szorulnak ki a munkaerőpiacról.  

Felhívom azonban szíves figyelmét arra, hogy a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény alapján lehetősége van az álláskeresési 
járadék folyósításának leteltét követően a helyi önkormányzathoz fordulni és 
rászorultsága alapján ellátást igényelni az alábbi jogszabályhely alapján: 

1993. évi III. tv. 33. § (1) „Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-
piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás. A jegyző 
aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg annak az aktív korú 
személynek, 

d) akinek esetében a munkanélküli-járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési 
segély, vállalkozói járadék (a továbbiakban együtt: álláskeresési támogatás) 
folyósítási időtartama lejárt, feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése 
más módon nem biztosított, és keresőtevékenységet – ide nem értve a 
közfoglalkoztatást, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény szerint létesített 
munkaviszony keretében végzett, valamint a háztartási munkát – nem folytat. 

 (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában akkor nem biztosított a megélhetés, ha a 
családnak az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90%-át és vagyona nincs. Az 
aktív korúak ellátása tekintetében fogyasztási egység a családtagoknak a családon 
belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol 

a) az első nagykorú családtag arányszáma 1,0, azzal, hogy a gyermekét 
egyedülállóként nevelő szülő arányszáma 0,2-vel növekszik, 

b) a házas- vagy élettárs arányszáma 0,9, 
c) az első és második gyermek arányszáma gyermekenként 0,8, 
d) minden további gyermek arányszáma gyermekenként 0,7, 



36 

e) a fogyatékos gyermek arányszáma 1,0, azzal, hogy a fogyatékos gyermeket a 
c) és d) pont alkalmazásánál figyelmen kívül kell hagyni, továbbá ahol 

f) az a) és b) pontok szerinti arányszám 0,2-vel növekszik, ha a személy 
fogyatékossági támogatásban részesül. 

(4) Az aktív korúak ellátására való jogosultság 
a) az (1) bekezdés d) pontjában foglalt esetben az Flt. alapján folyósított 

álláskeresési támogatás időtartamának kimerítésétől, 
számított tizenkettő hónapon belül benyújtott kérelem alapján állapítható meg.” 
Javaslom tehát, hogy keresse fel a települési önkormányzat jegyzőjét, és 

nyújtsa be az igényét a szociális támogatásra. 

31. kérdés 

2013. elején válókeresetet adtam be jogi képviselőmön keresztül. Június 
17-én megvolt a békítő tárgyalás, mivel kiskorú közös gyermekünk van. 
Ezt követően július 05-én írásos, ügyvéd által hitelesített közös 
megegyezést nyújtottunk be a bírósághoz, melyben minden kérdésben 
megegyezés született. Októberben kiköltöztem a fiammal külföldre az 
édesapa beleegyezésével, a láthatás, kapcsolattartás, azóta is 
problémamentesen működik. November 9-en volt a második tárgyalás, 
ahol nem tudtam megjelenni és a bírónő valami miatt nem fogadta el a 
meghatalmazásom, így nem folytatta le a tárgyalást. Kértük az eljárás 
folytatását és írtunk egy másik meghatalmazást, hogy a jelenlétem nélkül 
is elválaszthassanak minket. A kérelmünket elfogadták, de, azóta sem 
tűztek ki új tárgyalást. A válás nélkül itt nem tudok semmit hivatalosan 
intézni, munkát vallani, nincs egészségbiztosításom. Közben az új 
páromtól babát várok és szeretném, ha már rendezni tudnánk hivatalosan 
mindent. Mit tehetek a válás felgyorsításáért? Meddig húzhatja meg a 
bíróság? Erre nincs semmilyen határidő? Fordulhatok valakihez 
segítségért. 

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény. 279. § (3) értelmében a 
házassági perben a nem ügyvédi iroda (ügyvéd) részére adott és aláírt, továbbá a 
bárki részére adott és kézjeggyel ellátott meghatalmazáson a fél aláírását, illetőleg 
kézjegyét közjegyző által hitelesíttetni kell. 

Ugyanezen jogszabály 285. § (1) bekezdésének értelmében a bontóperben 
tartott első tárgyaláson a bíróság a személyesen megjelent feleket meghallgatja. 
Ha valamelyik házastárs cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt áll, vagy 
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ismeretlen helyen tartózkodik, továbbá ha a bíróság előtt való megjelenése más 
elháríthatatlan akadályba ütközik, a személyes meghallgatás nem kötelező.  

A fentiek alapján javaslom, hogy írásban kérje a bíróságtól, hogy a perrel 
kapcsolatban tűzzön ki új határnapot. 

32. kérdés 

Érdeklődnék, hogy a felsőoktatásban lehet-e vezető pozíciót betölteni egy 
nyugdíjasnak. Pontosan: maradhat-e dékán olyan személy, aki a 
dékánsága idején nyugdíjba ment?  

A társadalombiztosítási nyugellátásról 1997. évi LXXXI. (Tny.) törvény új 
rendelkezése értelmében 2013. július elsejétől a közszférában a nyugdíjas 
foglalkoztatottak nem részesülhetnek az illetmény mellet nyugdíjban is, a nyugdíj 
folyósítását a jogviszony fennállása alatt szüneteltetni kell: 

„Tny. 83/C. § (1) Az öregségi nyugdíj folyósítását – a jogviszony létesítésének 
hónapját követő hónap első napjától a jogviszony megszűnése hónapjának utolsó 
napjáig – szüneteltetni kell, ha a nyugdíjas közalkalmazotti jogviszonyban, 
kormányzati szolgálati jogviszonyban, állami vezetői szolgálati jogviszonyban, 
közszolgálati jogviszonyban, bírói szolgálati viszonyban, igazságügyi alkalmazotti 
szolgálati viszonyban, ügyészségi szolgálati viszonyban, fegyveres szervvel 
hivatásos szolgálati viszonyban vagy a Magyar Honvédséggel szerződéses vagy 
hivatásos szolgálati viszonyban áll. 

(2) A nyugdíjfolyósító szerv az öregségi nyugdíj folyósításának 
szüneteltetéséről és a jogalap nélkül felvett öregségi nyugdíj visszafizettetéséről – a 
nyugellátásban részesülő személynek a 97. § (5) bekezdése szerint tett bejelentése, 
illetve az állami adóhatóság által közölt adatok alapján – hivatalból dönt. 

(3) Az öregségi nyugdíj szüneteltetésének időtartama alatt az érintett 
nyugdíjasnak minősül. 

(4) Az öregségi nyugdíj a nyugdíjas kérelmére akkor folyósítható újból, ha a 
jogosult igazolja az (1) bekezdés szerinti jogviszony megszűnését. 

(5) Az öregségi nyugdíj újbóli folyósítása során a 83/A. § (3) bekezdésében 
foglaltakat kell alkalmazni.” 

Az újbóli folyósítás során a nyugdíj összegét a szüneteltetés előtti összeget 
alapul véve kell megállapítani, úgy, hogy közben növelni kell az időközbeni 
általános nyugdíjemelés szerinti összeggel, valamint kérelemre az adott naptári 
évben elért, nyugdíjjárulék-alapot képező jövedelem összege 1/12-ed részének fél 
százalékával. 
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A kettős ellátás megszüntetésénél tovább megy azonban a közszférában 
alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. 
Határozat, amely a közszférában meg kívánja szüntetni a nyugdíjkorhatárt betöltött 
alkalmazottak foglalkozatását. Igaz, ez a határozat jogszabályi formát még nem 
öltött, azonban a várható szabályozás irányát egyértelműen kijelöli. A 
kormányhatározat értelmében van lehetőség a szabály alóli mentesülésre 
meghatározott ágazatokban, így az oktatásban is, illetve méltányossági szempontok 
alapján. 

A kormányhatározat szövegét az alábbiakban teljes terjedelmében idézem: 
„1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat 
a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről 
1. A Kormány 
1.1. felhívja a minisztereket és a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy 

tegyék meg a szükséges intézkedéseket az irányításuk vagy felügyeletük alá tartozó 
költségvetési szervekkel közalkalmazotti vagy kormányzati szolgálati 
jogviszonyban álló azon személyek jogviszonyának megszüntetése vagy a 
megszüntetés kezdeményezése érdekében, akik a rájuk irányadó öregségi 
nyugdíjkorhatárt betöltötték és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati 
időt megszerezték; 

Felelős: a miniszterek és a Miniszterelnökséget vezető államtitkár 
Határidő: 2013. január 31., és azt követően folyamatosan 
1.2. elrendeli, hogy az e határozatban foglaltak nem vonatkoznak a központi 

költségvetési szervként működő felsőoktatási intézményekben oktatói, tanári vagy 
tudományos kutatói munkakörben foglalkoztatott személyekre; 

1.3. elrendeli, hogy abban az esetben, ha azt a munkáltató különösen fontos 
érdeke vagy a költségvetési szerv alaptevékenysége indokolja, a munkáltatói jogok 
gyakorlója a Kormány véleményének kikérését követően dönthet az 1.1. pont 
szerinti közalkalmazott, illetve – törvényben meghatározottak szerint – 
kormánytisztviselő vagy kormányzati ügykezelő továbbfoglalkoztatásáról azzal, 
hogy a Kormány véleménye köti a munkáltatói jogok gyakorlóját a döntésének 
meghozatalában; 

1.4. elrendeli, hogy a kormánytisztviselők és a kormányzati ügykezelők 
esetében az 1.3. pontot akként kell alkalmazni, hogy abban az esetben, ha a 
munkáltatói jogok gyakorlója a Kormány döntéséről a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 60. § (1) bekezdés j) pontja szerinti feltétel 
bekövetkeztét megelőző 10. napig nem értesül, a munkáltatói jogok gyakorlójának 
döntéséhez nem szükséges a Kormány véleménye, a Kormány döntésének 
meghozatalát követő 60 napon belül azonban meg kell tenni a Kormány 
véleményének megfelelő intézkedéseket; 
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1.5. elrendeli, hogy az 1.1. pont alapján megszüntetett jogviszonyú 
közalkalmazottak, kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők álláshelyeinek 
betöltésére közalkalmazotti, kormányzati szolgálati jogviszony nem létesíthető, és 
a feladat ellátására megbízási vagy vállalkozási szerződés nem köthető; 

Felelős: a miniszterek és a Miniszterelnökséget vezető államtitkár 
Határidő: folyamatosan 
1.6. felhívja a minisztereket és a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy 

tegyék meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az irányításuk vagy 
felügyeletük alá tartozó költségvetési szervek ne létesítsenek közalkalmazotti és – 
törvényben meghatározottak szerint – kormányzati szolgálati jogviszonyt olyan 
személlyel, aki a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és az öregségi 
teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezte; 

Felelős: a miniszterek és a Miniszterelnökséget vezető államtitkár 
Határidő: folyamatosan 
1.7. elrendeli, hogy abban az esetben, ha azt a munkáltató különösen fontos 

érdeke vagy a költségvetési szerv alaptevékenysége indokolja, a munkáltatói jogok 
gyakorlója a Kormány véleményének kikérését követően dönthet az 1.6. pont 
szerint a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött és az öregségi teljes 
nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerzett közalkalmazott, 
kormánytisztviselő vagy kormányzati ügykezelő foglalkoztatásáról azzal, hogy a 
Kormány véleménye köti a munkáltatói jogok gyakorlóját a döntésének 
meghozatalában; továbbá azzal, hogy a Kormány véleményének kikérésére 
irányuló eljárásra az 1.10–1.14. pontot kell alkalmazni oly módon, hogy 
továbbfoglalkoztatáson a foglalkoztatási jogviszony létesítését kell érteni, a 
kérelem megtételére pedig a közalkalmazotti, kormánytisztviselői vagy 
kormányzati ügykezelői jogviszonyt létesíteni kívánó személy jogosult; 

1.8. felhívja a minisztereket és a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy 
tegyék meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az irányításuk vagy 
felügyeletük alá tartozó költségvetési szervek ne kössenek megbízási és 
vállalkozási szerződést olyan személlyel, aki a rá irányadó öregségi 
nyugdíjkorhatárt betöltötte és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati 
időt megszerezte; 

Felelős: a miniszterek és a Miniszterelnökséget vezető államtitkár 
Határidő: folyamatosan 
1.9. elrendeli, hogy abban az esetben, ha azt a költségvetési szerv különösen 

fontos érdeke vagy alaptevékenysége indokolja, a költségvetési szerv vezetője a 
Kormány véleményének kikérését követően dönthet az 1.8. pont szerinti megbízási 
és vállalkozási szerződés létrehozásáról azzal, hogy a Kormány véleménye köti a 
költségvetési szerv vezetőjét a döntésének meghozatalában; továbbá azzal, hogy a 
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Kormány véleményének kikérésére irányuló eljárásra az 1.10–1.14. pontot kell 
alkalmazni oly módon, hogy továbbfoglalkoztatáson a szerződés létrehozását, 
munkáltatói jogok gyakorlóján a költségvetési szerv vezetőjét kell érteni, a kérelem 
megtételére pedig a költségvetési szervvel szerződő fél jogosult; 

1.10. felhívja a minisztereket és a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy 
tegyék meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az irányításuk vagy 
felügyeletük alá tartozó költségvetési szervek esetében a munkáltatói jogok 
gyakorlója a rájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött és az öregségi teljes 
nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel rendelkező közalkalmazottak, 
kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők továbbfoglalkoztatásuk iránti 
kérelmét egyetértése esetén – azok kézhezvételét követő 8 napon belül – a 
továbbfoglalkoztatásra vonatkozó javaslatával továbbítsa számukra; 

Felelős: a miniszterek és a Miniszterelnökséget vezető államtitkár 
Határidő: folyamatosan 
1.11. felhívja a minisztereket, hogy az 1.10. pont szerinti kérelmeket – azok 

kézhezvételét követő 8 napon belül – továbbítsák a Miniszterelnökséget vezető 
államtitkár számára; 

Felelős: a miniszterek 
Határidő: folyamatosan 
1.12. felhívja a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy az 1.10. pont 

szerinti kérelmeket – azok kézhezvételét követő 8 napon belül – a 
továbbfoglalkoztatással kapcsolatos véleményének beszerzése érdekében, 
véleményalkotásra előkészítve továbbítsa a Kormány számára; azzal, hogy az 
előterjesztést a Kormány ülésére annak a Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. 
(VII. 7.) Korm. határozat szerinti véleményezése és a közigazgatási államtitkári 
értekezlet ülésén való megtárgyalása mellőzésével kell benyújtani; 

Felelős: a Miniszterelnökséget vezető államtitkár 
Határidő: folyamatosan 
1.13. felhívja a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy a Kormány 1.12. 

pont szerinti véleményét – annak kézhezvételét követő 5 napon belül – továbbítsa a 
miniszterek számára; 

Felelős: a Miniszterelnökséget vezető államtitkár 
Határidő: folyamatosan 
1.14. felhívja a minisztereket és a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy 

a Kormány 1.12. pont szerinti véleményét – annak kézhezvételét követő 5 napon 
belül – továbbítsák az irányításuk vagy felügyeletük alá tartozó költségvetési 
szervek tekintetében munkáltatói jogokat gyakorló személy számára; 

Felelős: a miniszterek és a Miniszterelnökséget vezető államtitkár 
Határidő: folyamatosan 
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1.15. felhívja a minisztereket és a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy 
az e határozat hatálybalépésekor e határozat rendelkezéseivel érintett, az 
irányításuk vagy felügyeletük alá tartozó költségvetési szervekkel jogviszonyban 
álló személyeket a munkáltatói jogokat gyakorló személyek a továbbfoglalkoztatás 
iránti kérelem benyújtásának lehetőségéről haladéktalanul tájékoztassák, azzal, 
hogy az e határozat szerinti további intézkedések megtételére a tájékoztatást követő 
15. nap után kerüljön sor. 

Felelős: a miniszterek és a Miniszterelnökséget vezető államtitkár 
Határidő: azonnal 
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba. 
Orbán Viktor s. k.,” 
A hatályos szabályok értelmében nincs akadálya annak, hogy a dékáni 

megbízatást ellássa a nyugdíja folyósításának felfüggesztése mellett. 

33. kérdés 

Azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy szülőanyámmal 25 éve nem tartom, 
tartjuk a kapcsolatot ekkor váltak el szüleink. Anyám lemondott rólunk, a 
bíróság édesapánknak ítélt a bátyámmal együtt! A kérdésem az lenne, ha 
anyám elhalálozna, a mi kötelességünk eltemettetni? Valószínű, hogy 
banki tartozása is van, hogy lehet lemondani az "örökségünkről”? 

Az örökséget a hagyatéki eljárás során tett nyilatkozattal is vissza tudják majd 
utasítani. Ebben az esetben esetlegesen a hagyatéki vagyonba tartozó 
vagyontárgyakból éppúgy nem részesülnek, mint a tartozásokból. Mindemellett, ha 
több tartozás van, mint vagyon, azt főszabály szerint nem örökölnék, legfeljebb 
annyit, amennyi a hagyaték értékéből levonható. Tehát nem örökölhet többet, mint 
amennyit a hagyaték ér. 

A temetési költségeket is a hagyatéki vagyonból kell levonni, ráadásul első 
helyen (ha több tartozás van, a hagyaték pedig az egészet nem fedezi, először a 
temetési költséget kell levonni belőle). Más a helyzet, ha egyáltalán nincs vagyon, 
és Önök sem hajlandóak fizetni: ebben az esetben az Önkormányzat gondoskodhat 
az eltemettetésről, azonban ezt az összeget a leszármazóktól később követelheti. 

34. kérdés 

Viszonylag egymáshoz közel, egy közös udvaron 3 gyári lakás épült. Ebből 
3 több lakásos tömbház, körülkerített udvaron, önálló helyrajzi számmal, 
– egy pedig egy elkerített, önálló helyrajzi számmal rendelkező családi 
ház. Az építéskor csak a három tömbház közelében volt szennyvíz 
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csatorna, a családi ház szennyvize az egyik tömbház udvarába lett 
átvezetve, onnan csatlakoztatva két aknán keresztül a társasházak 
hálózatába. Ez azért történt így, mert akkor még a családi ház utcájában 
nem volt szennyvíz csatorna, szennyvíz csatorna a tömbházak közelében 
csak a ….. úton volt. A rendszerváltás után a lakók megvásárolták a 
lakásokat, illetve a családi házat. Én az egyik több lakásos társasház közös 
képviselője vagyok. Társasházunk bejárata előtt kialakítottunk egy zöld 
övezetet, a kertet befüvesítettük, virágokat ültettünk, rendszeresen 
gondozzuk,- kialakítottunk egy szalonnasütő helyet, a gyermekeknek egy 
kis játszóteret. Az itt lakó családoknak kb. 150m2–nyi zöld terület áll 
rendelkezésükre, udvarunk többi része nagyrészt betonborítású. Ezen a 
területen vannak a családi házból érkező szennyvíz aknái. A családi 
házhoz tartozó vezeték lejtése nagy valószínűséggel nem megfelelő, emiatt 
rendszeresen szippantani kell az aknájukat. A szippantó autó a kertünkön 
keresztül haladva letarolja a füves részt, virágainkat. Az időjárástól 
függően kereke mély nyomokat hagy a füves részen. A szippantó autó egy-
egy tisztításkor szétcsorgatja a csatornában lévő szennyet, tevékenységével 
rendszeresen bűzt okoz. A kertben történő kinn tartózkodásunkat, 
különösen a nyári időszakban nagyon zavarja az aknából kiáramló bűz. 
Időközben a családi ház előtti utcában is kiépült a szennyvíz vezeték, az ott 
lakók többszöri szóbeli és írásbeli felszólításunk ellenére sem hajlandóak 
oda átkötni a szennyvíz vezetéküket. Eljártam a Földhivatalnál és 
tisztáztam, hogy a szennyvízvezetékre és tisztítóaknákra semmiféle 
szolgalmi jog nincs és nem is volt bejegyezve. kérdésünk a következő: 
Figyelembe véve az említett körülményeket kötelezhetők-e a családi ház 
lakói a szennyvíz átkötésére a közvetlenül a házuk előtt kiépített 
csatornahálózatra. Annak ellenére, hogy nincs szolgalmi jog bejegyezve a 
kb. 3 évtizede fennálló tényhelyzet miatt automatikusan életbe lép-e az 
„elbirtoklással megszerzett szolgalmi jog”? 2006-ig -más lehetőségük nem 
lévén, kénytelenek voltunk elviselni ezt az állapotot, mivel a 
csatornavezeték akkor került náluk kiépítésre. Ha kötelezhetőek a családi 
ház lakói a szennyvíz átkötésére, akkor mely szervhez kell fordulnunk? 
Mely szerv tudja elrendelni az átkötést? 

Figyelembe véve az említett körülményeket kötelezhetők-e a családi ház lakói a 
szennyvíz átkötésére a közvetlenül a házuk előtt kiépített csatornahálózatra? 

Habár ez elsősorban szakhatósági kérdés, a helyzet rendezésekor 
mindenképpen a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 
tulajdonnal, illetve szomszédjoggal kapcsolatos rendelkezéséből kell 
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kiindulnunk. A Ptk. 100. § értelmében ugyanis: „a tulajdonos a dolog 
használata során köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amellyel 
másokat, különösen szomszédait szükségtelenül zavarná, vagy amellyel jogaik 
gyakorlását veszélyeztetné.” Javaslom az üggyel kapcsolatban egyeztessen a 
helyi szolgáltatóval. 

Annak ellenére, hogy nincs szolgalmi jog bejegyezve a kb. 3 évtizede fennálló 
tényhelyzet miatt automatikusan életbe lép-e az „elbirtoklással megszerzett 
szolgalmi jog? 

Figyelemmel arra, hogy 2006-ig Önök tűrni voltak kötelesek a fenti 
tevékenységet (ti. nem volt más lehetőség), az elbirtoklási idő kezdetéről csak 
2006 után beszélhetünk. 

Ha kötelezhetőek a családi ház lakói a szennyvíz átkötésére, akkor mely 
szervhez kell fordulnunk? Mely szerv tudja elrendelni az átkötést? 

A fentiekre tekintettel első körben államigazgatási szinten kéne rendezni 
az ügyet, tanácsolom, hogy birtokvédelemre hivatkozással az illetékes 
jegyzőnél kezdeményezzenek eljárást. 

35. kérdés 

Azt szeretném megtudni, hogy jogszerű volt-e az hogy a fizetésem 50%-át 
vonják és most a végrehajtó inkasszálta a számlámat és nem tudtam 
felvenni róla egy fillért sem. Válaszát előre is köszönöm. 

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (vht.) értelmében: 
65. § (1) A munkaviszony alapján kapott munkabérből (a továbbiakban: 

munkavállalói munkabér) legfeljebb 33%-ot lehet levonni. 
(2) A levonás a munkavállalói munkabérnek legfeljebb 50%-áig terjedhet az 

alábbi követelések fejében: 
a) tartásdíj (14. §), 
b) az adóssal szemben fennálló munkavállalói munkabér követelés, 
c) jogalap nélkül felvett munkavállalói munkabér és társadalombiztosítási 

ellátás. 
A vht. 79/A. § szerint: 
 (1) A pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt, az adóst megillető pénzösszeg teljes 

összegben végrehajtás alá vonható, kivéve a természetes személyt megillető 
pénzösszegeket, amelyek végrehajtás alá vonása a (2) és (3) bekezdés szerint 
történik. 

(2) A pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt, természetes személyt megillető 
összegből az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegének négyszerese feletti 
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összeg korlátlanul végrehajtás alá vonható, az ez alatti összegből pedig az 
öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege és az öregségi nyugdíj legalacsonyabb 
összegének négyszerese közötti rész 50%-a vonható végrehajtás alá. 

(3) A pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt, természetes személyt megillető 
pénzösszegnek mentes a végrehajtás alól az a része, amely megfelel az öregségi 
nyugdíj legalacsonyabb összegének. Ha a végrehajtás gyermektartásdíj vagy 
szüléssel járó költség behajtására folyik, ennek az összegnek az 50%-a is 
végrehajtás alá vonható. 

36. kérdés 

2011. óta lettem munkanélküli több mint 39 év szolgálati idő után (1952-
ben születtem). Akkor megállapítottak álláskeresési segélyt, amit 2012 
januárjáig kaptam, utána semmit. A Munkaügyi Központtal ezután is 
folyamatosan tartottam a kapcsolatot, de munkát eddig nem sikerült 
részemre találni se nekik, se nekem. Negyedévente jelentkeznem kellett a 
Munkaügyi Központ kirendeltségén, amit mindig időben meg is tettem. 
Ilyenkor mindig érdeklődtem a lehetőségeim felől, de soha semmit nem 
tudtak ajánlani. Legutóbbi jelentkezésem után (2013. eleje) tudtam meg, 
hogy egy 2011. november 1.-től hatályos törvény alapján kérhetek nyugdíj 
előtti álláskeresési segélyt, amit már 2012 májusától kaphattam volna, ha 
a Munkaügyi központ ügyintézői időben tájékoztatnak. Tehát így elestem 
nyolc hónapi segélytől. Az lenne a kérdésem, hogy van-e lehetőségem 
valamilyen módon ezt utólag megkapnom? Hová fordulhatnék ezzel a 
problémámmal? 

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 
törvény (Flt.) 30. § szerint a nyugdíj előtti álláskeresési segélyt az álláskereső 
kérelmére kell megállapítani, ha rendelkezik a törvényben foglalt jogosultsági 
feltételekkel, azaz  

a) ha rendelkezik a 25. § (1) bekezdésének c)-d) pontjában, meghatározott 
feltételekkel (azaz: megváltozott munkaképességű személyek ellátására nem 
jogosult, továbbá táppénzben nem részesül, munkát akar vállalni, de önálló 
álláskeresése nem vezetett eredményre, és számára az állami foglalkoztatási szerv 
sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani) 

és 
b) a kérelem benyújtásának időpontjában a reá irányadó öregségi 

nyugdíjkorhatár betöltéséhez legfeljebb öt év hiányzik, és 45 napon át álláskeresési 



45 

járadékban részesült, és az álláskeresési járadék folyósítása időtartamát kimerítette, 
és 

c) az álláskeresési járadék folyósításának kimerítését követően három éven 
belül betöltötte a b) pontjában meghatározott életkort, és 

d) rendelkezik az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel, és 
e) korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti 

életjáradékban és átmeneti bányászjáradékban nem részesül. 
Ugyanezen törvényhely negyedik bekezdése szerint „Az álláskeresési segély 

folyósításának kezdő napja az álláskeresési segély iránti kérelem benyújtását 
követő nap. Töredék hónap esetén az egy napra járó álláskeresési segély összege a 
(2) bekezdésben meghatározott összeg harmincad része.” 

A törvény tehát azt mondja, hogy a segély az álláskereső kérelmére 
folyósítható. Az Önéhez hasonló jogvitában a bíróság kimondta, hogy a 
jogosultsági feltételeket a törvény rögzíti, annak megismerésére mindenkinek 
lehetősége van, így a közigazgatási szervezet elmarasztalni azért, mert nem hívta 
fel a jogosultság igénybevételére a fél figyelmét, nem lehet. Ugyanakkor az Flt. 4. 
§ (2) bekezdése rögzíti, hogy „A munkaerőpiaci szerv a hozzáforduló 
munkavállalót, valamint munkaadót jogairól és kötelezettségeiről tájékoztatja, 
igényének érvényesítéséhez segítséget nyújt.”  Szintén a munkaügyi központok 
kötelezettségét szabályozó 323/2011. (XII. 28.) Korm. Rendelet rögzíti, hogy „A 
kirendeltség  információt nyújt, tanácsadást végez.” (9. § g) pont). A közigazgatási 
eljárás rendjét szabályozó 2004. évi CXL. tv. 5. § (1) bekezdése szintén rögzíti, 
hogy „ A közigazgatási hatóság az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője számára 
biztosítja, hogy jogaikról és kötelezettségeikről tudomást szerezzenek, és 
előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását.” 

Az Flt. Rögzíti tovább, hogy: 
54/A. § (2) Az e törvény alapján esedékessé vált és fel nem vett ellátást az 

esedékességtől számított egy éven belül lehet felvenni. 
Ezek alapján azt javaslom, hogy írjon egy kérelmet a munkaügyi központnak az 

ügye összes körülményét bemutatva a fent hivatkozott jogszabályhelyekre 
hivatkozva, kérje a segély visszamenőleges megállapítását és folyósítását. 
Amennyiben a kérelem elkészítéséhez segítségre van szüksége, javaslom, hogy az 
ügyre vonatkozó dokumentumaival keresse fel az Ön lakóhelyéhez legközelebb 
eső JOGPONT+ irodát, ahol személyes tanácsadással is tudnak segíteni Önnek. 

37. kérdés 

Önkormányzati lakásban lakom és a nyílászárók életveszélyesek lettek, 
mivel 32 évesek. Kértem a Városüzemeltetést, hogy cserélje ki, ahol azt 
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mondták ki cserélik, de nekem a lakbérrel együtt részletekben ki kell 
fizetni a cserét. Azt szeretném tudni, hogy rám háríthatják-e a nyílászárók 
árát, mikor nem az én tulajdonom? 

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról 1993. évi LXXVIII. törvény értelmében 

13. § (1) A lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és a lakás 
berendezéseinek karbantartásával, felújításával, illetőleg azok pótlásával, 
cseréjével kapcsolatos költségek viselésére a bérbeadó és a bérlő megállapodása 
az irányadó; megállapodás hiányában a karbantartással és felújítással kapcsolatos 
költségek a bérlőt, a pótlással és cserével kapcsolatos költségek a bérbeadót 
terhelik.  

(2) Az (1) bekezdésben említett munkák elvégzése a szociális helyzet alapján 
bérbe adott és az állami lakás esetén a bérlőt terheli, a szerződés megkötésekor 
azonban a fizetendő lakbér összegét ennek figyelembevételével kell megállapítani. 
Állami lakás esetén a felek ettől eltérően is megállapodhatnak.  

(3) Ha a lakásban, a lakásberendezésekben, továbbá az épületben, az épület 
központi berendezéseiben a bérlő vagy a vele együttlakó személyek magatartása 
miatt kár keletkezik, a bérbeadó a bérlőtől a hiba kijavítását vagy a kár 
megtérítését követelheti. 

(4) Az épület felújítása, illetőleg a vezetékrendszer meghibásodása miatt a 
lakáson belül szükséges munkák elvégzéséről a bérbeadó köteles gondoskodni. 

A fentiek értelmében tehát ellenkező megállapodás hiányában a nyílászárók 
cseréje a bérbeadó kötelezettsége, azonban javasoljuk, hogy bárminemű jogi lépés 
megtétele előtt tanulmányozza a társasház alapító okiratát is, hiszen fentiekkel 
kapcsolatban az további rendelkezéseket tartalmazhat. 

38. kérdés 

Olyan problémával fordulok önökhöz, hogy meg vásároltam első 
személygépkocsimat. A gépjárművet átnéztem és mindent rendben 
találtam, megvolt a törzskönyv, forgalmi engedély, rendszámtáblák is, és 
műszakija is volt. A gépjárművet bejelentettem a biztosítónál, 
megcsináltattam az eredetiségi vizsgálatot, elmentem az okmányirodába, 
hogy a gépjárművet a nevemre írják. Ott viszont szembesültem azzal a 
ténnyel, hogy csalás áldozata lettem. A gépjárművet, amit vásároltam már 
helyileg lefoglalták, és egy nappal mielőtt megvásároltam ideiglenesen 
kivonták a forgalomból. Szóval az illető el sem adhatta volna, mert 
tudatában volt, hogy teher van rajta. Most ez ügyben folyik a rendőrségi 
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nyomozás, elindítottam egy végrehajtási igénypert, mivel az autóra igényt 
tartok, de ma jött meg a bírósági ítélet, ami azt tartalmazza, hogy nem a 
javamra döntöttek, nem veszik le a foglalást. Most mit tegyek? Tehetek 
még valamit? Hova kihez forduljak? Kérem, segítsenek! 

Amennyiben az eladó ebben az esetben nem tájékoztatta a már folyó 
végrehajtásról, valóban csalásról van szó, a rendőrségen tehet feljelentést. Az Önt 
ért kár érvényesítésével kapcsolatban azt javasoljuk, hogy keresse fel az Önhöz 
legközelebbi Jogpont ügyfélszolgálatot (melyekről a www.jogpontplusz.hu/ 
oldalon tájékozódhat) a vonatkozó dokumentumokkal, így a gépkocsi adásvételi 
szerződéssel és a végrehajtási igényper irataival. Főszabály szerint elmondhatjuk, 
hogy amennyiben a gépkocsira vezetett végrehajtás bejegyzése előtt vásárolta meg 
az autót, az az Ön tulajdona, ebben az esetben azt ki kell adni. Amennyiben a 
gépkocsira a végrehajtás már folyamatban volt a vásárlás pillanatában, akkor az 
eladóval szemben élhet kártérítési követeléssel ügyvédnél, illetve közjegyzőnél 
fizetési meghagyásos eljárás keretein belül, majd esetlegesen polgári per során. 

39. kérdés 

Szeretnék egy pontos információt kapni, hogy méltányossági ápolási díjat 
ki kaphat? (Édesanyámat ápoltam 20 évig, utána kidobtak a rendszerből, 
azzal hogy tartósan betegekre nem jár!). 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
43/B. § (1) értelmében: 

A települési önkormányzat képviselő-testülete – az önkormányzat rendeletében 
meghatározott feltételek fennállása esetén – méltányossági ápolási díjat állapíthat 
meg annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy 
ápolását, gondozását végzi. A jogosultság megállapítása szempontjából figyelembe 
vehető egy főre számított havi családi jövedelemhatárt úgy kell szabályozni, hogy 
az önkormányzat rendelete az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegénél, 
egyedülálló esetén annak 150%-ánál alacsonyabb jövedelmi jogosultsági feltételt 
nem írhat elő. 

Az Ön által feltett kérdés megválaszolásához szükséges volna tudnunk, hogy 
melyik önkormányzatról van szó, továbbá, hogy az említett önkormányzat hozott-e 
egyáltalán rendeletet a méltányossági ápolási díjjal kapcsolatban.  
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40. kérdés 

Aktív korúak támogatásának éves felülvizsgálata miatt ki kell töltenem 
egy táblázatot. A kérelem kitöltéséhez fűzött magyarázatban a szerepel, 
hogy az 5.2.4. pontban felsorolja mindazokat a forrásokat, melyek nem 
számítanak jövedelemnek, aláhúzva ezek között szerepel az egyszerűsített 
foglalkoztatásból származó jövedelem is. A tájékoztató alapján az 
egyszerűsített foglakoztatásból származó jövedelmet nem kell 
feltüntetnem. Jól értem? 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 34. § 
(2) bekezdése értelmében: 

„ Meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak a 
személynek, aki keresőtevékenységet folytat, kivéve, ha a keresőtevékenység 
alapjául szolgáló jogviszonyt 90 napot meg nem haladó időtartamra létesítette, 
továbbá ide nem értve a közfoglalkoztatást, az egyszerűsített foglalkoztatásról 
szóló törvény szerint létesített munkaviszony keretében végzett, valamint a 
háztartási munkát”  

Tehát az egyszerűsített foglalkoztatás nem minősül keresőtevékenységnek, és a 
kitöltési útmutató sem minősíti jövedelemnek az abból származó havi bevételt, így 
azt a jövedelmek közt nem kell feltüntetni.  

41. kérdés 

2 éve beadtam az igényemet baleseti nyugdíjra és baleseti járadékra. I. 
fokon 13 %-ot kaptam, így csak járadékra lettem jogosult. 2 éven keresztül 
fizették is, de én közben fellebbeztem a Munkaügyi Bíróságon, ahol az i.ü. 
35 %-os egészségkárosodást adott, a nyugdíjat elutasították. Nyugdíj-
intézet erről nem küldött semmilyen határozatot. Érdeklődnék, hogy ilyen 
esetben a módosult járadékra nem vagyok jogosult?” 

Amennyiben az igazságügyi orvos szakértő a perben megállapította, hogy nagyobb 
az egészségkárosodás mértéke, mint ahogyan azt az NRSZH I. és II. fokú 
határozatai megállapították, és az ítélet jogerőre emelkedett, abban az esetben Ön a 
megváltozott kategóriának megfelelő, emelt összegű járadékot kell, hogy kapja, 
mert a nyugdíjfolyósító szerv köteles végrehajtani a bíróság ítéletét. 

A baleseti nyugdíjra vonatkozó megjegyzését sajnos nem tudom értelmezni. 
Ilyen kategória már egyáltalán nem is létezik, korábban pedig baleseti nyugdíjra az 
üzemi balesetben elhalálozott hozzátartozója volt jogosult, a balesetet szenvedett 
nem. 
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Kérem, hogy pontosítsa a kérdését, amennyiben nem kapott kielégítő választ. 

42. kérdés 

Január 15-től betegállományban vagyok, mert műteni kellet a csuklómat. 
Február 22-én műtöttek. Amint a főnököm megtudta a problémát, alá 
akart íratni velem egy közös megegyezéses felmondást! Amit nem írtam 
alá, hisz betegállományban vagyok! Most elhozta nekem a 
munkabérlapot, ami nem egyezik az eddigi béremmel. 8 órában vagyok 
bejelentve, 110 ezer Ft. bruttóval, most a papíromon 55 ezer van írva. 
Ezek szerint átjelentett 4 órába!!! De én nem írtam alá semmit, nincs 
szerződés módosításom!!!!! Mi a teendőm??? A táppénzes papíromat 
elküldhetem én a tb-hez? Igaz még a 15 napot a főnöknek kéne kifizetni, 
de nem fogja! Én valahogy a tb-től hozzájuthatok??? 

A betegszabadsági mértéke évi 15 nap a Munka Törvénykönyvének rendelkezése 
szerint. Erre az időszakra a távolléti díj 70%-át kell, hogy folyósítsa Önnek a 
munkáltató. Amennyiben ezt nem teszi meg, abban az esetben ezt az igényét 
munkaügyi bíróság előtt érvényesítheti, azonban ezt a tb nem téríti meg Önnek, 
ugyanis ez nem pénzbeli egészségbiztosítási ellátás. 

A betegszabadság lejártát követően jár Önnek táppénz, amelyet az OEP folyósít 
a kifizetőhellyel nem rendelkező munkáltató esetén. A táppénz igényét azonban a 
munkáltatónál kell bejelentenie, aki azt köteles továbbítani az OEP felé. 
Amennyiben ezt a munkáltató nem teszi meg, és a táppénz a fizetési napon nem 
érkezik meg a számlájára, jelentse be az OEP-nek a betegszabadság tényét, és a 
táppénz igényét.  

A munkáltató nem teheti meg, hogy részmunkaidőben alkalmazza, amennyiben 
ezt szerződés-módosításban nem rögzítik. Amennyiben ezt mégis megtette, ez 
ügyben munkaügyi bíróságtól kérheti, hogy kötelezze a munkáltatót a szerződés 
teljesítésére.  

Amennyiben a munkáltató fel akar mondani Önnek, azt az új Munka 
Törvénykönyvének rendelkezései alapján megteheti – a betegszabadság már nem 
nyújt védelmet felmondás esetén – azonban a felmondási idő a betegszabadság 
leteltét követő napon kezdődhet el legkorábban. 

Javaslom, hogy a betegszabadság alatt keletkezett pénzbeli követelése 
érvényesítése érdekében levélben szólítsa fel a munkáltatót a fizetésre azzal, hogy 
amennyiben önként nem teljesít, munkaügyi bírósághoz fordul az igényének 
érvényesítése érdekében.  
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43. kérdés 

2006-ban elváltam a feleségemtől. A feleségem vagyonmegosztási pert 
indított ellenem. Egy közös gyermekünk van (39 éves). A családi ház fele, 
amiben lakott az én nevemen volt tehát közös tulajdon. A gyerekem eladta 
a házat az én beleegyezésemmel 40000000ft ért, de én ebből egy forintot 
sem kértem. Viszont a volt nejem követelt rajtam tízmillió forintot a 
családi ház árának az egynegyed részét, amit a bíróság jogerősen meg is 
ítélt neki 2009-ben. Én ezt az összeget nem tudtam, azóta sem kifizetni. 
Nem is kaptam, azóta semmiféle fizetési felszólítást. Azt szeretném tudni, 
hogy van-e ennek elévülési ideje? A segítséget előre is köszönöm. 

A polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV: törvény („régi Ptk”), illetve 2013. 
évi V: törvény („új Ptk.) értelmében a tulajdonjogi igények nem évülnek el. 

A régi Ptk. kapcsán kialakult bírói gyakorlat általánosan elfogadta, hogy a 
házastársi vagyonközösség megszüntetésére, illetve az élettársi vagyonközösséggel 
kapcsolatos kérdésekre vonatkozó igény nem évül el, hiszen itt valójában dologi 
jogi vagyonközösség megosztása iránti igényről van szó. A bírói gyakorlat 
azonban egy másik kérdésben is állást foglalt: ha a dologi jogi igények 
természetben nem elégíthetők ki, mert nincs már meg a dolog, a helyébe lépett 
igény már kötelmi jellegű igény, amelyre a rendes elévülési szabályok 
vonatkoznak. 

Tekintettel arra, hogy a régi és az új Ptk. azonosan rendelkezik a fenti 
kérdésben, feltételezhetőleg az általános bírói gyakorlat sem fog változni, azaz a 
fenti igény is kötelmi jellegű igény lesz, amelynek az általános elévülési ideje 5 év. 

44. kérdés 

A gyermekem szeptemberben betölti a 2 és fél éves kort, és az óvodába föl 
is vennék, mert nekem vissza kell mennem, dolgozni, viszont az óvoda 
nyitvatartási ideje hamarabb lejár fél órával, mint ahogy nekem véget ér a 
munkaidőm, mást pedig nem tudok érte elküldeni. Ebben az esetben mi a 
teendő? Lehet kérni a nyitvatartási idő meghosszabbítását? 

Figyelemmel arra, hogy a különböző óvodák alapító okirata, illetve szervezeti és 
működési szabályzata (SZMSZ) eltérhet, javasoljuk, hogy tanulmányozza az 
érintett intézmény előbb megnevezett dokumentumait, illetve egyeztessen az 
óvodával az esetleges további felügyelet lehetőségeivel kapcsolatban. 
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45. kérdés 

3 éve baleseti járadékon vagyok, de már folyamatban van újra a 
százalékolás, mert beadtam állapotrosszabbodásra az igényemet. 
Érdeklődni szeretnék, hogy most ha elérem a rokkantsági szintet, akkor 
mire lehetek jogosult, mivel már nincs baleseti rokkantsági nyugdíj.” 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 
értelmében: 

57. § (1) Baleseti járadékra az jogosult, akinek üzemi baleset 
következtében tizenhárom százalékot meghaladó egészségkárosodása 
keletkezett, de a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai nem illetik 
meg. 

58. § (1) A baleseti járadék mértéke az üzemi baleset okozta egészségkárosodás 
fokától függ. Az egészségkárosodás fokának megfelelően 

a) az 1. baleseti fokozatba tartozik az, akinek az egészségkárosodása 14-20 
százalék, 

b) a 2. baleseti fokozatba tartozik az, akinek az egészségkárosodása 21-28 
százalék, 

c) a 3. baleseti fokozatba tartozik az, akinek az egészségkárosodása 29-39 
százalék, 

d) a 4. baleseti fokozatba tartozik az, akinek az egészségkárosodása 39 
százalékot meghaladó mértékű. 

(2) A baleseti járadék összege az (1) bekezdésben meghatározott fokozatok 
sorrendjében a havi átlagkereset nyolc, tíz, tizenöt, illetőleg harminc százaléka. 

60. § (1) A baleseti fokozat változása esetén a baleseti járadék összegét az új 
fokozatnak megfelelően módosítani kell. 

(4) A baleseti járadék módosításánál, illetőleg újbóli megállapításánál azt az 
átlagkeresetet kell figyelembe venni, amelynek alapján a baleseti járadékot utoljára 
megállapították. 

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 

2. § (1) Megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira jogosult az, 
akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 
60 százalékos vagy kisebb mértékű (a továbbiakban: megváltozott 
munkaképességű személy), és aki 

a) a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095 napon át a Tbj. 
5. §-a szerinti biztosított volt, 

b) keresőtevékenységet nem végez és 
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c) rendszeres pénzellátásban nem részesül. 
(2) Az (1) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérően biztosításának tartamára 

tekintet nélkül jár a megváltozott munkaképességű személyek ellátása annak, 
a) aki iskolai tanulmányai megszűnését követő 180 napon belül biztosítottá 

vált, és a kérelem benyújtását megelőzően 30 napnál hosszabb megszakítás nélkül 
biztosított volt, vagy 

b) aki 2011. december 31-én rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági 
nyugdíjban, rehabilitációs járadékban vagy az egészségkárosodott személyek 
szociális járadékaiban részesült. 

(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti 1095 nap biztosítási időbe be kell 
számítani 

a) a biztosítás megszűnését követő táppénz, baleseti táppénz, terhességi-
gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, álláskeresési támogatás folyósításának 
az idejét, 

b) a rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj, rehabilitációs járadék, 
egészségkárosodott személyek szociális járadékai és megváltozott 
munkaképességű személyek ellátása folyósításának idejét, 

3. § (1) A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai a rehabilitációs 
hatóság komplex minősítése keretében megállapított rehabilitációs javaslattól 
függően: 

a) rehabilitációs ellátás, vagy 
b) rokkantsági ellátás. 3. § (1) A megváltozott munkaképességű személyek 

ellátásai a rehabilitációs hatóság komplex minősítése keretében megállapított 
rehabilitációs javaslattól függően: 

a) rehabilitációs ellátás, vagy 
b) rokkantsági ellátás. 
(2) A rehabilitációs hatóság a komplex minősítés során megállapítja, hogy a 

megváltozott munkaképességű személy 
a) rehabilitálható, ezen belül 
aa) foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, vagy 
ab) tartós foglalkozási rehabilitációt igényel; 
b) rehabilitációja nem javasolt, ezen belül 
ba) egészségi állapota alapján foglalkoztathatósága rehabilitációval 

helyreállítható, azonban a komplex minősítés szakmai szabályairól szóló 
rendeletben meghatározott egyéb körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja 
nem javasolt, 

bb) egészségi állapota alapján tartós foglalkozási rehabilitációt igényel, 
azonban a komplex minősítés szakmai szabályairól szóló rendeletben 
meghatározott egyéb körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt, 
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bc) kizárólag folyamatos támogatással foglalkoztatható, vagy 
bd) egészségkárosodása jelentős és önellátásra nem vagy csak segítséggel 

képes. 
4. § A rehabilitálható megváltozott munkaképességű személy rehabilitációs 

ellátásra jogosult. 
5. § (1) A megváltozott munkaképességű személy rokkantsági ellátásra 

jogosult, ha a rehabilitációja nem javasolt. 
7. § (1) A rehabilitációs ellátás a jogosultsági feltételek bekövetkezésének 

napjától, de legkorábban a kérelem benyújtásának napjától állapítható meg a 
rehabilitációhoz szükséges időtartamra, legfeljebb azonban a folyósítás kezdetétől 
számított 3 évre. 

9. § (1) A rehabilitációs pénzbeli ellátás havi összege annak a rehabilitációs 
ellátásban részesülő személynek, 

a) akinek foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, a havi 
átlagjövedelem 35 százaléka, de legalább a minimálbér 30 százaléka és legfeljebb a 
minimálbér 40 százaléka, 

b) aki tartós foglalkozási rehabilitációt igényel, a havi átlagjövedelem 45 
százaléka, de legalább a minimálbér 40 százaléka és legfeljebb a minimálbér 50 
százaléka. 

(2) Az (1) bekezdés alkalmazása során minimálbér alatt a Tbj. 4. § s) pont 1. 
alpontjában meghatározott minimálbérnek a 2012. évre megállapított összegét kell 
érteni. 

(3) A rehabilitációs ellátást a Tny. nyugdíjemelésre vonatkozó szabályai 
szerint, azzal megegyező arányban emelni kell. 

11. § (1) A rokkantsági ellátás a jogosultsági feltételek bekövetkezésének 
napjától, de legkorábban a kérelem benyújtásának napját megelőző hatodik hónap 
első napjától állapítható meg. 

(2) Amennyiben a rokkantsági ellátásra jogosult azon a napon, amelytől az (1) 
bekezdésben foglaltak alapján a rokkantsági ellátás megállapításra kerülne 
rendszeres pénzellátásban részesül, az ellátás a rendszeres pénzellátás 
megszüntetésének napját követő naptól állapítható meg. 

12. § (1) A rokkantsági ellátás összege 
a) a 3. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja és az 5. § (2) bekezdés a) pontja 

szerinti esetben a havi átlagjövedelem 40 százaléka, de legalább a minimálbér 30 
százaléka és legfeljebb a minimálbér 45 százaléka, 

b) a 3. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontja és az 5. § (2) bekezdés b) pontja 
szerinti esetben a havi átlagjövedelem 60 százaléka, de legalább a minimálbér 45 
százaléka és legfeljebb a minimálbér 150 százaléka, 
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c) a 3. § (2) bekezdés b) pont bc) alpontja szerinti esetben a havi 
átlagjövedelem 65 százaléka, de legalább a minimálbér 50 százaléka és legfeljebb a 
minimálbér 150 százaléka, 

d) a 3. § (2) bekezdés b) pont bd) alpontja szerinti esetben a havi 
átlagjövedelem 70 százaléka, de legalább a minimálbér 55 százaléka és legfeljebb a 
minimálbér 150 százaléka. 

(2) Az (1) bekezdés alkalmazása során minimálbér alatt a Tbj. 4. § s) pont 1. 
alpontjában meghatározott minimálbérnek a 2012. évre megállapított összegét kell 
érteni. 

(3) A rokkantsági ellátást a Tny. nyugdíjemelésre vonatkozó szabályai szerint, 
azzal megegyező arányban emelni kell. 

Tehát állapotrosszabbodás esetén amennyiben rehabilitálható, rehabilitációs 
ellátásra jogosult, amennyiben rendelkezik a jogszabály által megkívánt 
jogosultsági idővel. Amennyiben a rehabilitációs hatóság szakvéleménye azt 
állapítja meg, hogy nem rehabilitálható, abban az esetben rokkantsági ellátásra 
jogosult, amennyiben rendelkezik a törvényben meghatározott jogosultsági idővel. 
Amennyiben nem rendelkezik a rokkantsági ellátáshoz szükséges jogosultsági 
idővel, abban az esetben a baleseti járadékot folyósítják tovább Önnek, csak 
igazodva az állapotrosszabbodás mértékéhez, emelt összegben. 

46. kérdés 

A Családbarát c. tévéműsorban nyilatkozta egy munkajogász, hogy a 
TGYES (terhességi-gyermekágyi segély) koraszülés esetén a gyermek  
1 éves koráig jár. Az illetékes Egészség Pénztárnál erről nem tudnak, 
szerintük 168 napig jogosult rá a szülő, függetlenül attól, hogy a gyermek 
koraszülött vagy sem. Tudnának információt adni, hogy melyik verzió az 
igaz? Amennyiben 1 éves korig jár, hogyan lehet igénybe venni, és van-e 
valamilyen feltétel, hogy ki veheti igénybe?   

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. tv. 40. § (3) 
bekezdése értelmében  

„(3) A terhességi-gyermekágyi segély a szülési szabadságnak megfelelő 
időtartamra jár. A terhességi-gyermekágyi segély legfeljebb a gyermek születését 
követő 168. napig jár, kivéve a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 
törvényben (a továbbiakban: Mt.) a koraszülött gyermekek esetében a szülési 
szabadságra vonatkozó rendelkezés alkalmazásakor. Ha a terhességi-gyermekágyi 
segély iránti kérelem a szülés várható időpontját megelőző 28 napnál korábban 
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kerül benyújtásra, akkor a kérelem elbírálására vonatkozó határidő a szülés 
várható időpontját megelőző 28. napon kezdődik.” 

A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. 127. § rendelkezik a szülési 
szabadságról az alábbiak szerint: 

„(1) Az anya egybefüggő huszonnégy hét szülési szabadságra jogosult. 
(2) A szülési szabadság annak a nőnek is jár, aki a gyermeket örökbefogadási 

szándékkal nevelésbe vette. 
(3) A szülési szabadságot – eltérő megállapodás hiányában – úgy kell kiadni, 

hogy legfeljebb négy hét a szülés várható időpontja elé essen. 
(4) A szülési szabadság igénybe nem vett részét, ha a gyermeket a koraszülöttek 

ápolására fenntartott intézetben gondozzák, a szülést követő egy év elteltéig a 
gyermeknek az intézetből történt elbocsátása után is igénybe lehet venni. 

(5) A szülési szabadság tartamát a kifejezetten munkavégzéshez kapcsolódó 
jogosultságot kivéve, munkában töltött időnek kell tekinteni.” 

A vonatkozó jogszabályhelyek együttes olvasata alapján – álláspontom szerint – 
a TGYÁS a szülési szabadság idejére jár, tehát 24 hétig, vagy 168 napig. Azonban 
koraszülés esetén a munkáltató nyilvánvalóan nem tudja teljesíteni azt a kitételt, 
amely szerint a 168 napból négy hetet úgy kell kiadni, hogy az a szülés várható 
időpontját megelőzze. Ezt a szülés előtti ki nem vett szabadságot adhatja ki a 
munkáltató a szülést követő egy éven belül, és erre az időre járhat még a TGYÁS. 
(Ha a szülést követően nem merítette ki a szülési szabadságot.) 

47. kérdés 

Ismerősöm egy nappali, fogyatékkal élők intézetébe jár dolgozni. 
Önkiszolgálásra, önellátásra képes. Munka-rehabilitáció keretében 
foglalkoztatják megállapodással, 2040 Ft napidíjjal. Tehát nincs 
bejelentve, nincs biztosítása, nincs szabadság, a kieső napra nem kap 
napidíjat. Az így kapott bérből – adóköteles jövedelem címmel – 10% 
nyugdíjjárulékot vonnak le. Kérdésem, miért, ha nem számít 
jogviszonynak, nincs tb-biztosítása, egyáltalán jogszerű-e ez a 
foglalkoztatási mód? 

A munka-rehabilitációs foglalkoztatásra az ún. intézményi jogviszony alapján, az 
intézmény vezetője és az ellátott megállapodása alapján kerül sor a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján az alábbi 
feltétekkel: 

„99/D. § (1) A munka-rehabilitáció célja a szociális intézményben ellátott 
személy munkakészségének, valamint testi és szellemi képességeinek 
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munkavégzéssel történő megőrzése, illetve fejlesztése, továbbá a fejlesztő-felkészítő 
foglalkoztatásra való felkészítés. 

(2) A munka-rehabilitáció az intézményi jogviszony keretében történik. A 
munka-rehabilitációban történő részvételről az ellátott, illetve – amennyiben az 
ellátott jognyilatkozata a Ptk. 15/A. §-ának (1) bekezdése alapján semmisnek 
minősülne – törvényes képviselője írásban, a (3)-(6) bekezdésben foglaltak 
figyelembevételével megállapodást köt a szociális intézmény vezetőjével. Ez utóbbi 
esetben a megállapodást az ellátott aláírhatja. A megállapodás tartalmazza 

a) a munka-rehabilitáció keretében végzett tevékenység részletes leírását, 
b) a munka-rehabilitáció időbeosztását, 
c) a munka-rehabilitációs díj havi összegét, 
d) szándéknyilatkozatot arra nézve, hogy az ellátott testi és szellemi 

képességeihez mérten elvárható módon közreműködik a munka-rehabilitációban. 
(3) A munka-rehabilitációs tevékenység megválasztásánál a szociális intézmény 

vezetője figyelembe veszi az ellátott testi és szellemi képességeit, és speciális 
szükségleteinek megfelelően biztosítja az egészséget nem veszélyeztető és 
biztonságos munkavégzés feltételeit. 

(4) A munka-rehabilitáció időbeosztását az ellátott állapotának, képességeinek 
figyelembevételével egyénileg kell meghatározni az egyéni gondozási, fejlesztési, 
illetve rehabilitációs tervben úgy, hogy a foglalkoztatás időtartama nem haladhatja 
meg a napi 6 és a heti 30 órát, és el kell érnie a napi 4 és a heti 20 órát. 

(5) Munka-rehabilitáció esetén a szociális intézmény vezetője az ellátottat 
munka-rehabilitációs díjban részesíti. A munka-rehabilitációs díj havi összege nem 
lehet kevesebb a mindenkori kötelező legkisebb munkabér 30%-ánál. 

(6) A szociális intézmény vezetője a munka-rehabilitációra vonatkozó 
megállapodás módosítását, illetve – különösen indokolt esetben – megszüntetését 
kezdeményezi, ha az ellátott a foglalkoztatás során 

a) saját, illetve más személy testi épségét, egészségét veszélyezteti, 
b) egyébként olyan magatartást tanúsít, amely mellett biztonságos 

foglalkoztatása nem tartható fenn.” 
Erre a jogviszonyra ugyanakkor nem alkalmazhatók a Munka 

Törvénykönyvének rendelkezései, és ez – ahogyan Ön az aggályait megfogalmazta – 
visszaélésre is lehetőséget adhat. Tekintettel arra, hogy ez nem munkaviszony, 
illetve a Tbj. 5. §-a szerint nem is minősül biztosítási jogviszonynak, az 
egészségbiztosítás ellátásaira sem jogosít álláspontom szerint. Ugyanakkor 
nyugdíjjárulék-fizetésére köteles a díjban részesülő, és ezért a munka-
rehabilitációban töltött idő a nyugdíj vonatkozásában szolgálati időnek minősül. 
Figyelemmel azonban arra, hogy a jogszabály a munka-rehabilitáció céljai között 
említi a fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásra való felkészítést – amely már 
határozott idejű munkaszerződéssel végezhető, munkajogi garanciákkal és 
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biztosítási jogviszonyt eredményez – javaslom, ennek kezdeményezését az 
intézményvezetőnél, amennyiben ilyen foglalkoztatásra van mód. Figyelemmel 
arra, hogy nem kötelező az intézményben ellátott számára a munkavégzés, 
álláspontom szerint – amennyiben ezt a megkötött megállapodás nem zárja ki – 
bármikor kezdeményezhető a megállapodás megszüntetése, és amennyiben jobb 
munkalehetőség adódik számára, – például megváltozott munkaképességű 
személyeket foglalkozató munkáltatónál – ott bármikor elhelyezkedhet.   

48. kérdés 

Munkából való felmentési ideje férjemnek hamarosan lejár. Táppénzt a 
felmentési idő letelte előtt igénybe veheti-e, átnyúlhat-e a felmentési idő 
utáni időre? 

A táppénz keresőképtelenség esetére, a biztosítási időszak fennállása alatt 
folyósítható. Tekintettel arra, hogy a férje biztosítása a munkaviszony 
megszűnésével megszűnik, a felmentési idő leteltével nem jogosult többé 
táppénzre.  

49. kérdés 

2013. eleje óta csak regisztrált munkanélküli vagyok, semmilyen ellátást 
nem kapok, önkormányzattól sem. Kérdésem egészségügyi ellátásra 
vonatkozik: ebben az esetben is jogosult vagyok minden ellátásra, vagy 
csak sürgősségi ellátást kaphatok? Konkrétan beutalóval végzendő 
kivizsgálásra vonatkozóan? 

Az 1997. évi LXXX. tv. értelmében: 
 „16. § (1) Egészségügyi szolgáltatásra jogosult – az e törvény szerint 

biztosított, illetőleg a 13. § szerint egészségügyi szolgáltatásra jogosult 
személyeken túl – az, aki 

o) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
54. §-a alapján szociálisan rászorult.” 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
értelmében: 

„54. § (1) A járási hivatal az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából 
annak a személynek állapítja meg szociális rászorultságát, 

a) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 120%-át, 

b) aki egyedülélő és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 150%-át 
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nem haladja meg, és családjának vagyona nincs. 
(2) A szociális rászorultság igazolásáról a járási hivatal hatósági bizonyítványt 

(a továbbiakban: bizonyítvány) állít ki. A bizonyítvány hatályossága 1 év. A 
bizonyítvány tartalmazza: a rászoruló személy nevét, lakcímét, Társadalom-
biztosítási Azonosító Jelét, a rászorultság tényét, az igazolás hatályosságát. A 
bizonyítvány az (1) bekezdésben megjelölt feltételek fennállta esetén ismételten 
kiállítható. 

(3) A szociálisan rászorult személyekről a járási hivatal nyilvántartást vezet és 
a külön jogszabály szerint bejelentési kötelezettséget teljesít az egészségbiztosítási 
szerv felé.” 

Abban az esetben, ha a járási hivatal megállapítja a rászorultságát, álláspontom 
szerint térítésmentesen veheti igénybe valamennyi egészségbiztosítási szolgáltatást 
az alábbi törvényhely alapján: 

1997. évi LXXXIII. tv. 6. § (2) bekezdése alapján: 
„A II. és III. fejezet alkalmazásában a Tbj. szerinti biztosítottal azonos ellátás 

illeti meg a Tbj. szerint egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyeket, ideértve 
azokat a személyeket is, akik után a központi költségvetés egészségbiztosítási 
járulékot fizet.” 

Ezért javaslom, hogy keresse fel a lakóhelye szerint illetékes kormányhivatalt 
és kérje a nyilvántartásba vételét szociálisan rászorultként. 

50. kérdés 

Pedagógusként dolgozom 33 éve. 9 hónapja táppénzen vagyok és be lett 
adva a leszázalékolási kérelem. Ilyen esetben, hogy alakul a felmondás: ki 
mond fel én vagy a munkáltató. Végkielégítés járhat-e és milyen esetben? 
Hol lehet ezeknek pontosan utána nézni? 

Amennyiben a leszázalékolására irányuló eljárásban megállapítják, hogy az 
egészségkárosodása mértéke eléri a jogszabályban meghatározott mértéket, és nem 
rehabilitálható, abban az esetben rokkantsági ellátásra szerez jogosultságot. A 
folyósítás feltétele azonban, hogy rendszeres keresőtevékenységet ne végezzen, 
azaz közalkalmazotti jogviszonya megszűnjön. 

A közalkalmazotti jogviszony fenntartásának feltétele, hogy a munkavégzésre 
fizikailag is alkalmas legyen. Amennyiben munkáját nem tudja ellátni, a 
munkaviszonyát meg kell szüntetnie. Ezt megteheti Ön is, lemondással, illetve a 
munkáltató is, felmentéssel. Amennyiben a munkáltató menti fel Önt, és a 
felmentés oka az egészségügyi probléma miatti alkalmatlansága, abban az esetben 
Ön jogosult végkielégítésre. Amennyiben Ön szünteti meg lemondással a 
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jogviszonyt, abban az esetben nem jár Önnek végkielégítés. A munkáltatót 
azonban kötelezni arra, hogy Önt mentse föl, álláspontom szerint nem lehet. 

Azt javaslom, hogy amennyiben megszületik a vizsgálati eredménye, keresse 
fel a munkáltatói jogkör gyakorlóját, és kérje, hogy felmentéssel szüntesse meg a 
közalkalmazotti jogviszonyát. A munkáltató vélhetőleg meg fogja ezt tenni, ha 
figyelembe veszi a 33 ledolgozott évét. 

Egyebekben a kérdést a közalkalmazotti törvény (1992. évi XXXIII.) és a 
munka törvénykönyve (2012. évi I. tv.) vonatkozó szakaszai szabályozzák.   

51. kérdés 

Egészségügyben dolgozom, háttérszolgálatban. Előrehozott nyugdíjas 
vagyok. 2013. május 1-től közalkalmazottak lettünk /ezt a tényt jeleztem a 
nyugdíjfolyósító felé/. A nyugdíj korhatárt 2013. szeptemberben érem el. 
Akkor leszek 62 éves. Október 1-től dolgozhatok tovább? 

A nyugdíjkorhatár elérésével nem szűnik meg a jogviszonya, azonban választania 
kell, hogy tovább kíván-e a dolgozni az illetménye folyósítása és a nyugdíj 
folyósításának szüneteltetése mellett vagy a nyugdíját fel kívánja venni. Ez utóbbi 
esetben azonban meg kell szüntetnie a jogviszonyát. 

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 83/C. 
§-a erről az alábbiak szerint rendelkezik: 

„83/C. § (1) Az öregségi nyugdíj folyósítását – a jogviszony létesítésének 
hónapját követő hónap első napjától a jogviszony megszűnése hónapjának utolsó 
napjáig – szüneteltetni kell, ha a nyugdíjas közalkalmazotti jogviszonyban, 
kormányzati szolgálati jogviszonyban, állami vezetői szolgálati jogviszonyban, 
közszolgálati jogviszonyban, bírói szolgálati viszonyban, igazságügyi alkalmazotti 
szolgálati viszonyban, ügyészségi szolgálati viszonyban, fegyveres szervvel 
hivatásos szolgálati viszonyban vagy a Magyar Honvédséggel szerződéses vagy 
hivatásos szolgálati viszonyban áll. 

(2) A nyugdíjfolyósító szerv az öregségi nyugdíj folyósításának 
szüneteltetéséről és a jogalap nélkül felvett öregségi nyugdíj visszafizettetéséről – a 
nyugellátásban részesülő személynek a 97. § (5) bekezdése szerint tett bejelentése, 
illetve az állami adóhatóság által közölt adatok alapján – hivatalból dönt. 

(3) Az öregségi nyugdíj szüneteltetésének időtartama alatt az érintett 
nyugdíjasnak minősül. 

(4) Az öregségi nyugdíj a nyugdíjas kérelmére akkor folyósítható újból, ha a 
jogosult igazolja az (1) bekezdés szerinti jogviszony megszűnését. 
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(5) Az öregségi nyugdíj újbóli folyósítása során a 83/A. § (3) bekezdésében 
foglaltakat kell alkalmazni.  

(3) Az újbóli folyósítás során a jogosultat az (1) bekezdés szerinti ellátás 
szüneteltetést megelőző összegének a 22/A. § szerinti növeléssel, továbbá az 
időközben végrehajtott emelésekkel – a növelés időpontjának és az egyes emelések 
esedékességének figyelembevételével – növelt összege illeti meg.” 

A legutóbbi bekezdés arról rendelkezik, hogy amennyiben újra folyósítják a 
nyugdíját a szüneteltetés után, abban az esetben a nyugdíj összege növekszik az 
időközbeni nyugdíjemelés összegével. 

52. kérdés 

A jelenlegi törvény szerint, mint előrehozott nyugdíjas, nyugdíj mellett 
kereshetem a minimálbér 18-szorosát. Ez az összeg kb. augusztusban 
járna le. Tehát jelenleg még június hóra kapom a nyugdíjat is. Viszont 
július-augusztus hónapban már nem kaphatom, mivel közalkalmazott 
lettem május 1.-től? Ergó, a nyugdíjamat már júliustól szüneteltetnem 
kell!? Melyik törvény a mérvadó? 

A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról 
és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény megszüntette az 
előrehozott öregségi nyugdíjat, és a már megállapított és/vagy folyósított 
előrehozott öregségi nyugdíjat korhatár előtti ellátásként rendelete 
továbbfolyósítani. Valóban, a nyugdíjtörvény lehetővé teszi a korhatár előtti 
ellátásban részesülőknek a keresőtevékenységet, de csak az Ön által is említett 
jövedelemkorlátozással. Ameddig a törvényben írt összeghatárt el nem éri, addig 
kaphatja az illetménye mellett a korhatár előtti ellátást is, amint azonban eléri az 
összeghatárt, a korhatár előtti ellátást – arra az évre – szüneteltetnie kell.  

Amint betölti az öregségi nyugdíjkorhatárt, abban az esetben a korhatár előtti 
ellátása megszűnik, és öregségi nyugdíjban részesül. Az öregségi nyugdíjkorhatár 
elérése esetén azonban a közszférában már nem jövedelemkorlát mellett dolgozhat, 
hanem választania kell az előbbi a nyugdíja illetve az illetmény folyósítása között.   

Tehát addig, amíg el nem éri a jövedelemkorlátot, addig a korhatár előtti ellátás 
az illetménye mellett megilleti. Amint eléri, az ellátását szüneteltetnie kell, illetve 
amint betölti a nyugdíjkorhatárt, választania kell a két ellátás között, és ezt a 
nyugdíjfolyósító szervnek illetve a munkáltatójának is jelezni kell. 

53. kérdés 

Határozott idejű munkaszerződésem 2014. szeptember. 31-gyel jár le. 
Amennyiben gyermeket szeretnék vállalni, de a baba csak 2014. 
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szeptember. 31-e után születne meg, milyen juttatásokra lennék jogosult? 
(gyes, gyed)? Határozott idejű szerződés esetén hogyan érdemes 
"időzíteni" a gyermekvállalást? 

– Anyasági támogatásra lesz jogosult, amennyiben legalább négyszer részt vett 
terhes-gondozáson. Ez egy egyszeri támogatás, amelynek összege 64.125,- Ft. 

– A szülési szabadság idejére – 24 hétig – terhességi-gyermekágyi segélyre 
(tgyásra) lesz jogosult, amennyiben a szülést megelőző két éven belül 365 napon 
keresztül biztosított volt, azaz munkaviszonyban állt. Biztosítottnak minősül a 
munkaviszony megszűnése után az álláskeresési járadék folyósításának időszaka 
alatt is, amelynek ideje maximum 90 nap. A tgyás összege a napi átlagkereset 
70%-a. Az átlagkeresetet a tgyás igénybevételét megelőző egy év jövedelme 
alapján, ha nem rendelkezik egy évi jövedelemmel, 180 nap jövedelme alapján, ha 
180 napi jövedelme sincs, a minimálbér összegét alapul véve állapítják meg. 

– A tgyást követően gyermekgondozási díjra (gyed-re) lesz jogosult, az alábbi 
esetben: 

1997. évi LXXXIII. tv.42/A. § 
„Gyermekgondozási díjra jogosult:: 
a) a biztosított szülő, ha a gyermekgondozási díj igénylését – a gyermeket szülő 

anya esetén a szülést – megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt, 
b) a terhességi-gyermekágyi segélyben részesült anya, akinek a biztosítási 

jogviszonya a terhességi-gyermekágyi segély igénybevételének időtartama alatt 
megszűnt, feltéve, hogy a terhességi-gyermekágyi segélyre való jogosultsága a 
biztosítási jogviszonyának fennállása alatt keletkezett és a szülést megelőzően két 
éven belül 365 napon át biztosított volt, 

és a gyermeket saját háztartásában neveli.” Tehát Amennyiben megszűnik a 
biztosítási jogviszonya a tgyás támogatás ideje alatt, ugyanúgy jár Önnek a gyed 
támogatás, de csak ha magára a tgyás-ra való jogosultsága akkor keletkezett, 
amikor még megvolt a biztosított jogviszonya (vagyis szülést megelőzően 2 éven 
belül, 365 napon át biztosított volt), és saját háztartásban neveli a babát. 

A gyed a gyermek két éves korának betöltéséig jár. A gyermekgondozási díj 
összeg a naptári napi átlagkereset 70 százaléka, de legfeljebb havonta a mindenkori 
minimálbér kétszeresének 70 százaléka. 

– Gyermekgondozási segélyre jogosult a gyermek hároméves korának 
betöltéséig, amelynek összege megegyezik az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegével. A gyes folyósítása esetén a gyermek egyéves koráig nem 
folytathat kereső tevékenységet, azt követőn heti harminc órában igen, amennyiben 
a munkavégzés az otthonában történik, abban az esetben nincs időbeli korlát. 

Tekintettel arra, hogy minden ellátás megkívánja a biztosítotti jogviszonyt, a 
legideálisabb eset az, ha még a munkaviszonya fennállása alatt születik meg a 
gyermek, illetve a munkaviszony megszűnését követő (vagy az álláskeresési 
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járadék megszűnését követő) 42 napon belül, mert így válik jogosulttá a tgyásra, 
majd azt követően a gyedre.  

54. kérdés 

40 éves nyugdíjazásnál a táppénzes időszak beszámítható-e a kereső 
tevékenységbe?” 

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény az alábbi 
jogosultsági időket rendeli beszámítani a nők negyvenéves nyugdíjazása estén: 

„Jogosultsági időnek minősül a kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy 
azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal, valamint a terhességi-gyermekágyi 
segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, 
gyermeknevelési támogatásban és a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe 
fogadott gyermekére tekintettel megállapított ápolási díjban eltöltött idővel szerzett 
szolgálati idő. 

Az öregségi teljes nyugdíj nem állapítható meg, ha a kereső tevékenységgel 
járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett szolgálati idő 
nem éri el a harminckét évet, olyan nő esetén pedig, akinek a súlyosan fogyatékos 
vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel ápolási díjat állapítottak 
meg, a harminc évet.” 

Tekintettel arra, hogy a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra 
jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 
8. § c) pontja értelmében nem szünetel a biztosítási jogviszony a táppénzes időszak 
alatt, álláspontom szerint a táppénzes időszak beleszámít a jogosultsági időbe. 

55. kérdés 

Tartós táppénzen vagyok, veszélyeztetett terhesség miatt. A havi kifizetés 
részletes tájékoztatójában X Ft összegű táppénzt állapított meg, amiből 
családi adókedvezmény 62500 Ft. Így nekem 16%-os SZJA-t csak a 
fennmaradó részre számítottak. AZONBAN a cégnek a teljes, X összegű 
táppénz után be kellett fizetnie az 1/3 részt. Az lenne a kérdésem, hogy ez 
jogszerű? Mivel a megállapított járandóság csak egy része táppénz, a 
másik része a családi adókedvezmény. Laikus szemmel ez úgy néz ki, hogy 
a munkáltató fizeti a családi adókedvezményt, nem az állam. 

A járulékalapot nem csökkenti a családi adókedvezmény, így a munkáltatónak a 
teljes járulékalapot képező jövedelem után kell megfizetnie a táppénz-hozzájárulást. 
A családi adókedvezmény az adózó által igénybe vehető kedvezmény. A kettőnek 
egymáshoz így nincs köze. kérdésére válaszolva, helyes a kimutatás.   



   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


