
18. Konkrét hatósági ügy 

Tartós ápolást végzők időskori támogatásának megállapítása 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv/szervezeti egység: 

Győri Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Adategyeztetési és 

Nyugdíjbiztosítási Osztály 

Illetékessége: Több járásra kiterjedő illetékességgel rendelkezik: 

Győri, téti, pannonhalmi, csornai és mosonmagyaróvári járás területén 

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

A gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés érdekében a támogatás iránti igény elbírálásához javasoljuk 

ápolási díjra való jogosultságot megállapító határozat, az emelt összegű ápolási díjat, kiemelt ápolási 

díjat megállapító határozat, illetve a gyermekgondozási segélyt vagy gyermeknevelést segítő ellátást 

megállapító határozat benyújtását vagy beküldését. 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:  

Írásban postai úton, elektronikusan vagy személyesen az igénylő lakóhelye szerint illetékes a TnyR. 2. 

§ (1) bekezdése szerinti általános hatáskörű nyugdíj-megállapító szervnél vagy kormányablakban. 

Formanyomtatvány kitöltése szükséges. 

Elérhetősége: a www.tcs.allamkincstar.gov.hu honlapon 

 

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege:  

Az eljárás illeték- és költségmentes. 

 

Az általánostól eltérő ügyintézési határidő: 

45 nap 

 

Ügymenet rövid leírás: 

A tartós ápolást végzők időskori támogatására (a továbbiakban: támogatás) az a Magyarországon élő 

magyar állampolgár (valamint az Szt. 3. § (1) bekezdés b)-d) hatálya alá tartozó személy) jogosult, aki 

öregségi nyugdíjban részesül, és aki a gyermekét (ideértve a vérszerinti, az örökbefogadott, a 

mostoha és a nevelt gyermeket, a már nagykorú személyeket is) az öregségi nyugdíjra való 

jogosultságot megelőzően legalább 20 évig saját háztartásában gondozta, és e tevékenység alapján 

ápolási díjban részesült, és a 20 éven belül az ellátás formája legalább 1 évig emelt összegű, vagy 

kiemelt ápolási díj volt.  

Ha a szülő a gyermekét 20 évig saját háztartásában gondozta, azonban ezen időtartam egy részében 

nem ápolási díjban, hanem a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekre tekintettel folyósított 

családtámogatási ellátásban (gyermekgondozási segélyben vagy gyermeknevelést segítő ellátásban) 

részesült, a GYES idejét – legfeljebb 10 éves időtartamban – hozzá lehet számítani a 20 éves 

gondozási időszakhoz. 

 

Főbb különös eljárási szabályok: - 

 

Ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, a végrehajtására kiadott 

168/1997. (X.6) kormányrendelet, 

http://www.tcs.allamkincstar.gov.hu/


Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,  

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, 

A tartós ápolást végzők időskori támogatásáról szóló 383/2017. (XII. 12.) Korm. rendelet, 

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény, 

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény. 

 

Az ügy intézését segítő útmutatók:  

A tájékoztatók elérhetők www.tcs.allamkincstar.gov.hu honlapon. 

 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:  

A tartós ápolást végzők időskori támogatása iránti igény elbírálásához elnevezésű kérelem-adatlap. 

Elérhetősége: https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/hu/component/weblinks/category/141-

nyomtatv%C3%A1nyok/29-tov%C3%A1bbi-nyomtatv%C3%A1nyok/446-tart%C3%B3s-

%C3%A1pol%C3%A1st-v%C3%A9gz%C5%91k-t%C3%A1mogat%C3%A1sa.html?Itemid=101 

 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: -  

 

https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/hu/kozerdeku-adatok/tev%C3%A9kenys%C3%A9gre-vonatkoz%C3%B3-adatok/a-szerv-alaptev%C3%A9kenys%C3%A9ge,-feladat-%C3%A9s-hat%C3%A1sk%C3%B6re/fontosabb-jogszab%C3%A1lyok/28-egy%C3%A9b-jogszab%C3%A1lyok/94-1993-%C3%A9vi-iii-t%C3%B6rv%C3%A9ny-a-szoci%C3%A1lis-igazgat%C3%A1sr%C3%B3l-%C3%A9s-szoci%C3%A1lis-ell%C3%A1t%C3%A1sokr%C3%B3l.html?task=weblink.go
https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/hu/kozerdeku-adatok/tev%C3%A9kenys%C3%A9gre-vonatkoz%C3%B3-adatok/a-szerv-alaptev%C3%A9kenys%C3%A9ge,-feladat-%C3%A9s-hat%C3%A1sk%C3%B6re/fontosabb-jogszab%C3%A1lyok/21-egy%C3%A9b-rendszeres-p%C3%A9nzell%C3%A1t%C3%A1sok/5719-383-2017-xii-12-korm-rendelet-a-tart%C3%B3s-%C3%A1pol%C3%A1st-v%C3%A9gz%C5%91k-id%C5%91skori-t%C3%A1mogat%C3%A1s%C3%A1r%C3%B3l.html?task=weblink.go
https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/hu/kozerdeku-adatok/tev%C3%A9kenys%C3%A9gre-vonatkoz%C3%B3-adatok/a-szerv-alaptev%C3%A9kenys%C3%A9ge,-feladat-%C3%A9s-hat%C3%A1sk%C3%B6re/fontosabb-jogszab%C3%A1lyok/28-egy%C3%A9b-jogszab%C3%A1lyok/5720-1994-%C3%A9vi-liii-t%C3%B6rv%C3%A9ny-a-b%C3%ADr%C3%B3s%C3%A1gi-v%C3%A9grehajt%C3%A1sr%C3%B3l.html?task=weblink.go
https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/hu/kozerdeku-adatok/tev%C3%A9kenys%C3%A9gre-vonatkoz%C3%B3-adatok/a-szerv-alaptev%C3%A9kenys%C3%A9ge,-feladat-%C3%A9s-hat%C3%A1sk%C3%B6re/fontosabb-jogszab%C3%A1lyok/28-egy%C3%A9b-jogszab%C3%A1lyok/5721-1995-%C3%A9vi-cxvii-t%C3%B6rv%C3%A9ny-a-szem%C3%A9lyi-j%C3%B6vedelemad%C3%B3r%C3%B3l.html?task=weblink.go
http://www.tcs.allamkincstar.gov.hu/
https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/hu/component/weblinks/category/141-nyomtatv%C3%A1nyok/29-tov%C3%A1bbi-nyomtatv%C3%A1nyok/446-tart%C3%B3s-%C3%A1pol%C3%A1st-v%C3%A9gz%C5%91k-t%C3%A1mogat%C3%A1sa.html?Itemid=101
https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/hu/component/weblinks/category/141-nyomtatv%C3%A1nyok/29-tov%C3%A1bbi-nyomtatv%C3%A1nyok/446-tart%C3%B3s-%C3%A1pol%C3%A1st-v%C3%A9gz%C5%91k-t%C3%A1mogat%C3%A1sa.html?Itemid=101
https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/hu/component/weblinks/category/141-nyomtatv%C3%A1nyok/29-tov%C3%A1bbi-nyomtatv%C3%A1nyok/446-tart%C3%B3s-%C3%A1pol%C3%A1st-v%C3%A9gz%C5%91k-t%C3%A1mogat%C3%A1sa.html?Itemid=101

