Bővülő ügykörök a kormányablakokban 2019. július 1. napjától

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy 2019. július 1-jétől bővül a kormányablakokban azonnal
elintézhető ügyek száma, lehetővé vált az Európai Egészségbiztosítási kártya kibocsátása
és a TAJ-t igazoló hatósági igazolvány másodlatának kiadása.
Európai Egészségbiztosítási kártya
A magyar egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek, akik Magyarországon, vagy az
Európai Unió más tagállamában rendelkeznek állandó lakóhellyel egy másik tagállamban a
magyar egészségbiztosítás terhére vehetnek igénybe – orvosilag szükséges – egészségügyi
szolgáltatásokat. Ezen ellátásokra való jogosultság az Európai Egészségbiztosítási kártyával
igazolható.
A kártyát 2019.július 1-től a járási hivatalok adják ki kérelemre, a magyar egészségügyi
szolgáltatásokra jogosult személyek részére. A kártya nem állítható ki azon harmadik
állambeli személyek részére, akik nem Magyarországon vagy valamely más EGT
tagállamban rendelkeznek állandó lakóhellyel.
A kártya kiadása térítésmentes, kivéve azon eseteket, ha érvényességi időn belül
megsemmisül, megrongálódik, elvész, vagy ellopják. Ilyen esetekben igazgatási szolgáltatási
díj fizetendő.
A kártya a járási hivataloknál személyesen, vagy meghatalmazott útján - kiskorúak esetén a
törvényes képviselő közreműködésével - továbbá postai úton, valamint elektronikus úton,
ügyfélkapun keresztül igényelhető.
TAJ kártya másodlat
Az egészségbiztosítási ellátások igénybevétele során egy sajátos azonosító számot, az ún.
társadalombiztosítási azonosító jelet (közismertebb nevén TAJ) alkalmazzuk. A TAJ az
egészségügyi, szociális, egészség- és nyugdíjbiztosítási rendszerekben – a személyi adatok
védelme érdekében bevezetett – személyt azonosító kód.
A TAJ-t elsődlegesen egy kártya formátumú hatósági igazolvány (továbbiakban: TAJ kártya)
igazolja, amelyet a Magyarországon született, Magyarországon élő – magyar lakcímmel
rendelkező - magyar állampolgár a születésekor kap, más jogosultaknak pedig igényelni kell.
FONTOS
Aki nem rendelkezik TAJ számmal, azonban jogosulttá válik társadalombiztosítási,
munkanélküli vagy szociális ellátásra, az továbbra is a lakóhelye/tartózkodási helye szerinti
kormányhivatal megyeszékhelyen működő járási hivatalánál, igényelhet TAJ kártyát az
igénylőlap kitöltésével.
A kormányablakokban kizárólag a másodlat kiadása történik, vagyis ha a TAJ-kártya
kiállítására azért van szükség, mert a korábbi kártya elveszett, megsemmisült vagy
megrongálódott.
Ezekben az esetekben az újabb TAJ kártya kiállításáért igazgatási szolgáltatási díjat kell
fizetni, melynek összege 3.000.- forint.
A kormányablakok elérhetősége:

http://kormanyablak.hu/hu/kormanyablakok/veszprem/19

Tájékoztató családi otthonteremtési kedvezményről (CSOK)
Az új lakás építésére, vásárlására vagy használt lakás vásárlására, bővítésére és
korszerűsítésére igényelhető családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) több család
számára lesz elérhető 2019. július 1-től.
A 2 gyermekre 10 millió, 3 gyermektől 15 millió forint összegű kedvezményes (legfeljebb 3%os ügyleti kamattal terhelt) hitelt már nemcsak új, hanem használt lakás vásárlására is fel
lehet venni, és megszűnik a 35 millió forintos értékhatár.
A tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos hozzátartozót gondozó, és emiatt ápolási díjban
részesülők mellett, mostantól a gyermekek otthongondozási díjára (GYOD) jogosult szülők is
igénybe vehetik - a fél éves / kétéves biztosítási jogviszony igazolása nélkül - a CSOK-ot.
A falusi csok keretében 2486 vidéki településen érhető el a támogatás.
A kedvezmény két részből tevődik össze:
1. vissza nem térítendő állami támogatásból
2.kedvezményes kamatozású jelzáloghitelből
1. Az állam által nyújtott, vissza nem térítendő támogatás összege három tényezőtől függ: a
gyermekek száma, új vagy használt-e lakás és az ingatlan méretétől.

Gyerekek:

ÚJ lakás / ház
vásárlás vagy építés

HASZNÁLT lakás
vásárlás vagy bővítés

Összeg Ft Min. alapterület Összeg Ft Min. alapterület
1 gyerek

600.000

40nm / 70nm

600.000

40nm lakás

2 gyerek

2.600.000 50nm / 80nm

1.430.000 50nm lakás

3 gyerek

10.000.000 60nm / 90nm

2.200.000 60nm lakás

4 gyerek

10.000.000 60nm / 90nm

2.750.000 70nm lakás

2. Két gyermek esetén 10 millió forint, míg három vagy több gyermeknél 15 millió forint
kedvezményes (maximum 3 százalék kamatozású) hitel vehető igénybe a CSOK mellé az
új és használt lakásokra egyaránt.
A magánszemélyek lakáshoz jutását, lakhatási körülményeinek javítását szolgál vissza nem
térítendő állami támogatások, valamint állami kamattámogatással nyújtott kölcsönök a
hitelintézeteknél és takarékszövetkezeteknél vehetők igénybe.
A hitelintézet elutasító döntése ellen a CSOK esetében a kormányhivatal kijelölt járási
hivatalához (személyesen a kormányablakokban is) lehet kérelmet benyújtani a jogosultsági
feltételek megállapítása iránt.

