
Családi pótlék megállapítása

Hatáskörrel rendelkező
szervezet

Nógrád Megyei Kormányhivatal 

Illetékesség

A Nógrád Megyei Kormányhivatal  rendelkezik illetékességgel azon
ügyfelek  családtámogatási  ügyeiben,  akiknek  a  lakóhelye  vagy
tartózkodási helye Nógrád Megye területén található. 

A  lakcím  megállapítása  szempontjából  a  személyiadat-  és
lakcímnyilvántartás adatai irányadóak.

Ügyintézés helye
Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  -  Salgótarján,  Rákóczi  u.  36.,
Balassagyarmat, Ady Endre u. 2.

Ügyintézéshez
szükséges
dokumentumok

- A  Magyar  Államkincstár  központi  szerve  által  e  célra
rendszeresített formanyomtatvány (kérelem)

- személyi igazolvány másolata
- az elbíráláshoz szükséges tények, adatok igazolása

Ügyintézés  illetéke,
igazgatási
szolgáltatatási díj

Az eljárás illeték- és díjmentes.

Ügyintézési határidő
sommás  eljárás  esetében  8  nap
teljes eljárás esetben 60 nap

Eljárást  megindító  irat
(kérelem)
benyújtásának módja

A  kérelem  benyújtható  személyesen:
-  a  Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  ügyfélszolgálatán,
-  bármely  járási  hivatalnál  vagy  az  integrált  ügyfélszolgálatnál
(kormányablak),
Továbbá  benyújtható  az  igény  elektronikus  úton  Ügyfélkapun
keresztül, valamint postai úton is.

Alapvető  eljárási
szabályok, ügymenetre
vonatkozó tájékoztatás

Nevelési ellátás és iskoláztatási támogatás (továbbiakban: családi
pótlék)  iránti  kérelmet  írásban  kell  előterjeszteni  az  erre  a  célra
rendszeresített  formanyomtatványon és egyidejűleg a kérelemhez
csatolni kell az elbíráláshoz szükséges tények, adatok igazolását. 

Ha  a  kérelem formailag  és  tartalmilag  minden  szükséges  adatot
tartalmaz a tényállás megállapításához, továbbá nincs ellenérdekű
ügyfél és nincs szükség hiánypótlásra, sommás eljárásban 8 napon
belül  érdemi  döntést  kell  hozni  egyszerűsített  megállapító  vagy
elutasító határozat formájában. 

Amennyiben a sommás eljáráshoz szükséges feltételek nem állnak
fenn,  úgy  a  hatóság  a  kérelmet  teljes  eljárásban  bírálja  el.  A
hatóság teljes eljárásra történő áttérés esetén – amennyiben annak
feltételei  fennállnak  – elektronikus úton tájékoztatja  az ügyfelet  a
teljes  eljárás  ügyintézési  határidejéről,  a  határidő  túllépésének
jogkövetkezményeiről  és arról,  hogy a hatóság a továbbiakban a
teljes eljárás szabályai szerint jár el.

Amennyiben a kérelem hiányos, vagy nem került minden szükséges
dokumentum csatolásra,  és  a  hivatal  más  módon nem tudja  azt
beszerezni,  akkor  az  ügyfelet  határidő  kitűzésével  hiánypótlásra
szólítja fel. 

Az  ügyben  hozott  végső  döntés  lehet  megállapító,  megszüntető



vagy  elutasító  határozat,  továbbá  eljárás  megszüntető  végzés,
kérelem visszautasítása.

A családi pótlék a kérelem benyújtásának időpontjától jár, feltéve,
hogy  a  benyújtás  időpontjában  a  jogosultság  fennáll.  Az  ellátást
visszamenőleg,  legfeljebb  a  kérelem  benyújtásának  napját
megelőző  második  hónap  első  napjától  kell  megállapítani,  ha  a
jogosultság már ettől az időponttól kezdve fennállt.

Az ellátást utólag, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig, fizetési
számlára utalás esetében 3. napjáig kell folyósítani.

Az  ellátásra  jogosult  az  igényelbíráló  szervnek  15  napon  belül
köteles bejelenteni minden olyan tényt, adatot, amely az ellátásra
jogosultságát vagy annak összegét érinti.

Jogorvoslat

A Családtámogatási Osztály döntése ellen a közlésétől számított
30  napon  belül  –  jogszabálysértésre  hivatkozással  –  keresettel
lehet  fordulni  a  lakóhely  szerint  illetékes  törvényszékhez.  A
keresetlevelet  illetékmentesen  a  döntést  hozó  hatósághoz  kell
iktatószám és ügyazonosító szám feltüntetésével benyújtani, vagy
postára adni.

A  keresetlevél  elektronikus  úton  a  https://e-
kormanyablak.kh.gov.hu/client/ oldalon  található  IKR  rendszer
használatával  is  benyújtható  a  közigazgatási  döntést  hozó
szervnél.

A  törvényszék  a  pert  a  tárgyaláson  kívül  bírálja  el,  a  felek
kérelmére  azonban  tárgyalást  tart.  Tárgyalás  tartását  a
keresetlevélben kell  kérni. Ennek elmulasztása miatt igazolásnak
nincs helye.

Ügytípushoz
kapcsolódó
jogszabályok jegyzéke

A  családok  támogatásáról  szóló  1998.  évi  LXXXIV.  törvény,
valamint  az  annak  végrehajtásáról  szóló  223/1998.  (XII.30)
Kormányrendelet

Ügyintézéshez
használt,  letölthető
nyomtatványok

Letölthető  a  Magyar  Államkincstár  honlapjáról
https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/

Igénybe  vehető
elektronikus
programok elérése

Ügyfélkapu: https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/ 

Call  Center
elérhetőség

20/881-9535, 30/344-0045, 70/460-9005, 32/521-780

Elektronikus levelezés csaladtamogatas@nograd.gov.hu

Időpontfoglalás Salgótarján: 32/795-815, Balassagyarmat:35/578-300

Tájékoztatás  az
ügyfelet  megillető
jogokról  és
kötelezettségekről

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
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