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Kövér László úrnak,
az Országgy űlés elnökének
Helyben
Tisztelt Elnök Úr!
Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgy űlésről szóló 2012 .
évi XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani a
Miniszterelnökséget vezető miniszterhez, mint a tárgyban illetékes minisztérium vezet őjéhez
„Mi az oka annak, hogy az Ausztriában dolgozó magyaroknak, ha igénybe szeretné k
venni a kinti családi pótlékot, a magyar hivatalnál hosszú hónapokba telik az ügyintézés i
eljárásuk?”
címmel.
A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom .
Tisztelt Miniszter Úr!
Az Ausztriában dolgozó magyarok közül sokakat érintő problémát veszek górcs ő alá. Ahhoz ,
hogy az említett országban valaki megkapja a neki jogosan járó, ottani családi pótlékot ,
Magyarországon le kell mondania ezen juttatásról, és az ezt megszüntet ő határozatot kell
benyújtania az osztrák hatóság részére . Ez így egyszerűen hangzik, azonban a gyakorlatba n
egyáltalán nem beszélhetünk egy gyors folyamatról, s őt.
Az ügyintézés idő tartamára a törvények hosszú id őt biztosítanak. Magyarországon ez 9 0
napban van meghatározva, amely egy esetben további 90 nappal meghosszabbítható . Az
igénylő nek figyelembe kell venni azt a tényt is, hogy a magyar ügyintézési id ő az osztrák jo g
szerint biztosított ügyintézési határid ővel is meghosszabbodik, és mint tudjuk a magyar
hatóságok a törvény által biztosított határid őket szeretik kihasználni, így ez alapesetben is fé l
év. Fél év az, amíg egy család nem juthat a jogosan neki járó családi pótlékához, azért, mert a
magyar hivatalnak ennyi id őbe telik egy igazolást kiállítania. Állítólag azért megy ilyen
lassan, mert kevesen vannak az ügyintézők, és több ezer ügy van.

A legnagyobb baj az, hogy sok esetben a folyósítást 1 hónapon belül Magyarországon má r
megszüntetik, Ausztriában meg a hiányos ügyintézés miatt még nem utalják, így a z
állampolgár több hónapig nem lát a jogos családi pótlékból semmit. Ami hab a tortán, hogy
meg nem er ő sített információk alapján január elsejét ől viszont a visszamenőleges
kifizetéseket valószínűleg megvonják, ennek következtében pedig több ezer eurótól i s
eleshetnek majd a pórul járt emberek .
Tisztelt Miniszter Úr !
Amennyiben a fent említett állítás bekövetkezik, ki fogja kártalanítani ezen személyeket ?
Miként lehetne ezen a folyamaton gyorsítani? Mit tehet ilyen esetben az ügyfél azon kívül ,
hogy vár? Terveznek bővítést a fővárosi és megyei kormányhivataloknál a sokakat érint ő
probléma megoldása érdekében? Hova fordulhat panasszal, aki hónapok óta azért nem kap
családi támogatást, mert az említett igazolást nem állítja ki id őben a magyar hatóság ?
Továbbá sokan
Várom érdemi válaszát !
Budapest, 2015 . október 28.
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