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Ügytípus megnevezése :Öregségi teljes nyugdíj
Ügytípus rövid leírása:Öregségi teljes nyugdíjra az jogosult, aki a születési évének megfelelő öregségi
nyugdíjkorhatárt betöltötte és legalább húsz év szolgálati idővel rendelkezik,valamint azon a napon,
amelytől az öregségi teljes nyugdíjat megállapítják (1997.évi LXXX.törvény) továbbiakban Tbj.5.§.(1)
bekezdés a)-b) és e)-g) pontja szerinti biztosítással járó jogviszonyban nem áll.
A társadalombiztosítási öregségi nyugdíjra jogosító öregségi nyugdíjkorhatár
1. 1952. január 1-je előtt született, a betöltött 62.életév
2. 1952-ben született, a 62.életév betöltését kővető 183. nap
3. 1953-ban született, a betöltött 63. életév
4. 1954-ben született ,a 63.életév betöltését követő 183. nap
5. 1955-ben született,a betöltött 64. életév
6. 1956-ban született, a 64.életév betöltését követő 183.nap
7. 1957-ben vagy azt követően született, a betöltött 65.életév.

Ügy típus megnevezése:Nők kedvezményes nyugdíja
Ügyleírás:Életkorától függetlenül nyugdíjba mehet az a nő, akinek a keresőtevékenységgel és
gyermekneveléssel szerzett együttes szolgálati ideje eléri a 40 évet, és ebből legalább 32 évet
keresőtevékenységgel szerzett és azon a napon, amelytől kezdődően az öregségi nyugdíjat
megállapítják biztosítással járó jogviszonyban nem áll.
A szolgálati időnek csak meghatározott elemei számítanak jogosultsági időnek.
Nők kedvezményes nyugdíjjogosultságát megalapozó szolgálati idők
Keresőtevékenységgel szerzett biztosítási idők:


munkaviszony,



közalkalmazotti,közszolgálati jogviszony,



országgyűlési szolgálati jogviszony,



bírósági jogviszony,



igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszony,



hivatásos nevelőszülői jogviszony,



ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony,



Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok
hivatásos állományú tagsága,



katonai szolgálatot teljesítő önkéntes katonaság



szövetkezeti tagság személyes közreműködés esetén,



kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozói jogviszony,



kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő társas vállalkozói jogviszony,



állami projektértékelő jogviszony,



főállású kisadózó,



díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, ha a járulékalapot képező
jövedelem eléri a minimálbér 30 százalékát,



egyházi szolgálat, szerzetesrendi tagság,



biztosítottnak minősülő mezőgazdasági őstermelői jogviszony,



munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony,



szakmunkástanuló és szakközépiskolai tanuló kötelező nyári gyakorlata,
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biztosítási jogviszonyhoz kapcsolódóan külföldi illetékességű személytől szerzett jövedelem
megszerzésének időtartama,



alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatás időtartama,



egyszerűsített foglalkoztatás időtartama,



végkielégítés időtartama alatt szerzett szolgálati idő az 1998-1999 években valamint az 1998
előtt,



kisiparosként,



magánkereskedőként,



alkalmi fizikai munkát végzőként,



szerződéses üzemeltetésű üzlet biztosított vezetőjeként,



gépjárművezető-képző munkaközösség tagjaként,



gazdasági munkaközösség tagjaként,



ipari szövetkezet tagjaként, ipari és szolgáltató szövetkezet szakcsoport tagjaként,



kisszövetkezet tagjaként,



mezőgazdasági (halászati) termelőszövetkezeti tagként, mezőgazdasági szakszövetkezeti
tagként,



mezőgazdasági szakcsoport tagjaként,



egyéni gazdálkodóként,



nemzetközi szervhez tagként vagy munkatársként kiküldött személyként,



külföldi munkavállalóként,



külföldi munkavállaló előadóművészként,



ügyvédi munkaközösség tagjaként,



szabadalmi ügyvivői iroda vagy társaság tagjaként,



közjegyzőként,



önálló bírósági végrehajtóként,



szerzői jogvédelem alá tartozó személyes alkotótevékenységet folytatóként,



munkaviszonyban nem álló előadóművészként, valamint,



168/1997, kormányrendelet 29.§ (8) bekezdése, a 36. §, a 41.§ és a 44. § (2) bekezdése alapján
szerzett szolgálati idő.

Gyermekvállalással,gyermekneveléssel szerzett szolgálati idők:


terhességi-gyermekágyi segély,



gyermekgondozási díj,



gyermekgondozást segítő ellátás,



gyermekgondozási segély,



gyermeknevelési támogatás,



súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermek ápolására tekintettel
megállapított ápolási díj folyósításának időtartama,



tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos, tizenkét évesnél fiatalabb vér szerinti vagy
örökbefogadott gyermek gondozásával a 168/1997. kormányrendelet 29.§ (5) bekezdés a)
pontja alapján szerzett szolgálati idő ( fizetés nélküli szabadság ideje).
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Ügy típus megnevezése:öregségi résznyugdíj
Ügy leírás:öregségi résznyugdíjra az jogosult aki az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és legalább
tizenöt év szolgálati idővel rendelkezik, valamint azon a napon, amelytől kezdődően az öregségi nyugdíj
megállapításra kerül biztosítással járó jogviszonyban nem áll.
Az öregségi nyugdíj összege az elismert szolgálati idő és az öregségi nyugdíj alapját képező havi
átlagkereset összegétől függ,
Az öregségi nyugdíj összege az öregségi nyugdíj alapját képező átlagkereset összegének a megszerzett
szolgálati időhöz tartozó százaléka.
Az öregségi teljes nyugdíj összege nem lehet kevesebb az öregségi nyugdíj külön jogszabályban
meghatározott legkisebb összegénél. Amennyiben az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset
összeg nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegét, az öregségi teljes nyugdíj összege azonos az
alapját képező havi átlagkereset összegével.
Öregségi nyugdíj legkisebb összege 28.500.- Ft (2018)
Ügy típus megnevezése:korhatár előtti ellátás
Ügy leírás: Korhatár előtti ellátásra - 2011. december 31-ét követő időponttól - az jogosult, aki - 2011.
december 31-ig (korkedvezmény megszerzésével) az
öregségi nyugdíj
törvény

előrehozott, csökkentett összegű előrehozott

igénybevételéhez a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI.

2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályai szerint szükséges életkort betöltötte, és

szolgálati időt megszerezte azzal, hogy a jogosultság szempontjából

szolgálati időként kell figyelembe

venni a rokkantsági nyugdíj és a baleseti rokkantsági nyugdíj folyósításának időtartamát is.
- 1953. évben született nő és az 59. életévét betöltötte és a korhatár előtti ellátás kezdő napjáig, de
legkésőbb 2012.december 31-ig legalább 37 év szolgálati időt szerzett azzal,

hogy a jogosultság

szempontjából szolgálati időként kell figyelembe venni a rokkantsági nyugdíj és a baleseti rokkantsági
nyugdíj folyósításának időtartamát is;
- a korhatár előtti ellátás kezdő napjáig, de legkésőbb 2014.
nyugellátásról szóló

december 31-ig a társadalombiztosítási

1997. évi LXXXI. törvény, illetve a 23/1991. (II. 9.) Korm.

rendelet 2. § 2012.

január 1-jét megelőzően hatályos rendelkezései alapján korkedvezményre jogosultságot szerzett,azzal
az eltéréssel, hogy a bányász - az egyéb feltételek teljesítése esetén - egy év korkedvezményre akkor is
jogosult, ha korkedvezményre jogosító munkakörben csak 3 évet töltött el. Ebben az esetben a korhatár
előtti ellátás az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt annyi évvel kérhető, ahány év korkedvezményt
a) a korhatár előtti ellátás kezdő napját megelőző napig szerzett, ha a korhatár előtti ellátás kezdő napja
2012. január 1-je és 2014. december 31-e között van,
b) egyéb esetben 2014. december 31-éig szerzett;. -

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

előrehozott vagy csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjára lett volna

jogosult.
A korhatár előtti ellátásra való jogosultság további feltétele, hogy a korhatár előtti ellátás kezdő napjáig
az ügyfél az öregségi nyugdíjkorhatárt nem töltötte be, a korhatár előtti ellátás kezdő napján az 1997.
évi LXXX. törvény 5. § (1) bekezdés a)-b) és e)-g) pontja szerinti biztosítással járó jogviszonyban nem
áll, átmeneti bányászjáradékra vagy

táncművészeti életjáradékra nem jogosult, és a korhatár előtti

ellátás kezdő napján rendszeres pénzellátásban nem részesül.
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Ügyintézési határidő: 45 nap
Ügyintéző neve, elérhetősége: adott szakterülettel foglalkozó ügyintéző

Alkalmazott hatályos jogszabályok:
1997.évi LXXXI.törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról
1997.évi LXXX.törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a
szolgáltatások fedezetéről
168/1997.(X.6) kormányrendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997-évi LXXXI. törvény
végrehajtásáról
2016.évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
2011. évi CLXVII. törvény a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti
ellátásról és a szolgálati járandóságról

Kisvárda, 2018. február 28.
dr. Dienes Melinda hivatalvezető s.k.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kisvárdai Járási Hivatala
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Ügy típus megnevezése: özvegyi nyugdíj
Ügy leírás:Özvegyi nyugdíjat a házastárs, elvált házastárs és élettárs ( továbbiakban házastárs) kaphat.
Az élettárs csak akkor jogosult, ha társával annak halálát megelőzően legalább egy évig megszakítás
nélkül együtt élt, és van közös gyermekük, vagy legalább tíz év óta megszakítás nélkül együtt éltek.
Élettársa után nem jogosult özvegyi nyugdíjra az, aki az együttélési idő alatt özvegyi vagy baleseti
özvegyi nyugdíjban részesült.
Özvegyi nyugdíjra jogosult,akinek házastársa öregségi nyugdíjasként halt meg, vagy akinek házatársa


22 éves kora előtt hunyt el és iskolai tanulmányai megszűnését kővető 180 napon belül, vagy



22-24 éves kor között legalább 4 év,



25-29 éves kor között legalább 6 év,



30-34 éves kor között legalább 8 év,



35-44 éves kor között legalább 10 év,



45 éves életkortól betöltését kővetően hunyt 15 év szolgálati időt szerzett.

legalább 2 év,

Özvegyi nyugdíjra történő jogszerzés szempontjából szolgálati időként kell figyelembe venni azt az
időtartamot ami alatt az elhunyt jogszerző rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban vagy
rokkantsági ellátásban részesült.
Ideiglenes özvegyi nyugdíj házastárs halála után egy évig jár. Ha az özvegy- árvaellátásra jogosult
másfél évesnél kisebb gyermeket tart el, az ideiglenes özvegyi nyugdíj legalább a gyermek 18 hónapos
koráig jár. Ha a gyermek fogyatékos vagy tartósan beteg, az ideiglenes özvegyi nyugdíj a gyermek
harmadik életévéig jár.
Az elvált vagy házastársától egy évnél hosszabb ideje külön élő személynek ideiglenes özvegyi nyugdíj
csak akkor jár, ha házastársától annak haláláig tartásdíjban részesült, vagy részére a bíróság tartásdíjat
állapított meg.
Ideiglenes özvegyi nyugdíj annak az öregségi nyugdíjnak a 60 százaléka, amely az elhunytat a halála
időpontjában megillette vagy megillette volna.
Ideiglenes özvegyi nyugdíj megszűnését kővetően özvegyi nyugdíjra az jogosult, aki házastársa
halálakor az öregségi nyugdíj korhatárt már betöltötte, vagy megváltozott munkaképességű, vagy
házastársa jogán legalább két árvaellátásra jogosult gyermeket tart el.
Özvegyi nyugdíj jár akkor is ha az erre jogosító feltételek a házastárs 1993.március 1-je előtt
bekövetkezett halála esetén az elhalálozástól számított tizenöt éven belül, a házastárs 1993. február 28a után bekövetkezett halála esetén az elhalálozástól számított tíz éven belül bekövetkezett.
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Ügy típus megnevezése:árvaellátás
Ügy leírás: árvaellátásra az a gyermek jogosult – ideértve a házasságban vagy élettársi kapcsolatban
együtt élők egy háztartásban közösen nevelt gyermeket is-, akinek szülője haláláig a törvényben
meghatározott szolgálati időt megszerezte. (lásd. özvegyi nyugdíj)
Árvaellátás jár a testvérnek, unokának is, ha őt az elhunyt saját háztartásában eltartotta és a
gyermeknek tartásra köteles és képes hozzátartozója nincs.
Árvaellátás legkorábban a jogosultsági feltételek megléte esetén a jogszerző halála napjától a gyermek
tizenhatodik életév betöltéséig jár.
Ha a gyermek nappali rendszerű iskolai oktatásban vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben
vesz részt, az árvaellátás a tanulmányok időtartamára, de legfeljebb huszonöt életév betöltéséig jár.
Ha a jogosultság megszűnése előtt a gyermek megváltozott munkaképességűvé válik ennek
időtartamára az árvaellátás életkorra tekintet nélkül megilleti.
Árvaellátás gyermekenként annak a nyugdíjnak a harminc százaléka, ami az elhunytat öregségi
nyugdíjként halála időpontjában megillette vagy megillette volna.
A meghatározott nyugdíj hatvan százaléka jár árvaellátásként annak a gyermeknek, akinek mindkét
szülője meghalt, vagy akinek életben lévő szülője megváltozott munkaképességű.
Ha a gyermek mindkét szülő jogán jogosult árvaellátásra, azt az árvaellátást kell folyósítani amely
számára kedvezőbb.
Ügy típus megnevezése : szülői nyugdíj
Ügy leírás:szülői nyugdíjra az a szülő jogosult, akinek gyermeke haláláig a jogosultsághoz szükséges
szolgálati időt megszerezte, (lásd özvegyi nyugdíj) a szülő gyermeke halálakor megváltozott
munkaképességű, vagy a hatvanötödik életévét betöltötte, és a szülőt a gyermeke a halálát megelőző
egy éven át túlnyomórészt eltartotta.
Túlnyomó részben eltartottnak az minősül, akinek nyugellátása , hozzátartozói nyugellátása a gyermeke
elhalálozása időpontjában nem haladta meg az öregségi nyugdíj minimum összegét ( havi 28.500
forintot 2018 évben ).
A szülői nyugdíj mértéke azonos az özvegyi nyugdíj mértékével.
Ügy típus megnevezése : baleseti hozzátartozói nyugellátások
Ügy leírás: a hozzátartozók részére baleseti hozzátartozói nyugellátás akkor jár, ha a sérült az üzemi
baleset következtében meghalt.
A baleseti sérült hozzátartozói ideiglenes özvegyi nyugdíjra ennek megszűnését követően özvegyi
nyugdíjra, árvaellátásra és szülői nyugdíjra a hozzátartozói nyugellátásra vonatkozó rendelkezések
szerint azzal az eltéréssel jogosultak, hogy a hozzátartozót a baleseti nyugellátás a jogszerző szolgálati
idejére tekintet nélkül megilleti.
Alkalmazott hatályos jogszabályok:
1997.évi LXXXI.törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról
1997.évi LXXX.törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a
szolgáltatások fedezetéről
168/1997.(X.6) kormányrendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997-évi LXXXI. törvény
vérehajtásáról
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2016.évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
Ügyintézési határidő: 45 nap
Ügyintéző neve, elérhetősége: adott szakterülettel foglalkozó ügyintéző
Ügytípus megnevezése: rokkantsági járadék
Ügy leírás: rokkantsági járadékra jogosult az a személy, akinek 25. életéve betöltése előtt keletkezett
egészségkárosodása legalább 70%, és nyugellátásban, baleseti nyugellátásban vagy megváltozott
munkaképességű személyek ellátásában nem részesül.
A rokkantsági járadékra jogosult személy egészségi állapotát a döntésben meghatározott időpontban
felül kell vizsgálni.
Rokkantsági járadékot a jogosultsági feltételek megléte esetén legkorábban annak a hónapnak az első
napjától lehet megállapítani, amelyben az igénylő a 18. életévét betöltötte.
A rokkantsági járadék havi összege 2018. január 1-jétől 36 365 forint.

Alkalmazott hatályos jogszabályok:
83/1987. (XII.27.) MT rendelet a rokkantsági járadékról
1997.évi LXXXI.törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról
168/1997.(X.6) kormányrendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997-évi LXXXI. törvény
vérehajtásáról
2016.évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
Ügyintézési határidő: 60 nap
Ügyintéző neve, elérhetősége: adott szakterülettel foglalkozó ügyintéző
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Ügytípus megnevezése: baleseti Járadék
Ügy leírás: Baleseti járadékra az jogosult, akinek üzemi baleset következtében 13%-ot meghaladó
egészségkárosodása keletkezett, de a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira nem
jogosult, valamint nem a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 31. §-a, továbbá 32. § (4) bekezdése alapján részesül
öregségi nyugdíjban.
Üzemi baleset az a baleset, amely a biztosítottat a foglalkozása körében végzett munka közben vagy
azzal összefüggésben éri. Üzeminek minősül az a baleset is, amelyet a biztosított munkába vagy onnan
lakására (szállására) menet közben szenved el (a továbbiakban: úti baleset). Üzemi baleset az is, amely
a biztosítottat közcélú munka végzése vagy egyes társadalombiztosítási ellátások igénybevétele során
éri.
Ha az egészségkárosodás mértéke a húsz százalékot nem haladja meg, a baleseti járadék legfeljebb
két éven át, ha meghaladja, az egészségkárosodás tartamára időbeli korlátozás nélkül jár.
A szilikózisból és aszbesztózisból eredő és húsz százalékot meg nem haladó egészségkárosodás
fennállása alatt a baleseti járadék időbeli korlátozás nélkül jár.
A baleseti járadékra jogosultság azzal a nappal nyílik meg, amelytől az igénylő tizenhárom százalékot
meghaladó egészségkárosodását megállapították. Ha az igénylő ezen a napon baleseti táppénzben
részesül, a jogosultság a táppénz megszűnését követő nappal nyílik meg.
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.
A baleseti járadék összege az fokozatok sorrendjében a havi átlagkereset nyolc, tíz, tizenöt, illetőleg
harminc százaléka.
A baleseti járadékot a balesetet közvetlenül megelőző egy éven belül elért kereset havi átlaga alapján
kell megállapítani.
A foglalkozási betegség alapján járó baleseti járadékot a foglalkozási betegség veszélyének kitett
munkakörben (munkahelyen) elért utolsó egyévi kereset havi átlaga alapján kell megállapítani. Ha az
igénylő a baleseti járadék megállapítását megelőző öt éven belül ilyen munkakörben (munkahelyen) egy
évnél rövidebb időn át dolgozott, e rövidebb időre kapott kereset havi átlagát kell alapul venni.
A baleseti fokozat változása esetén a baleseti járadék összegét az új fokozatnak megfelelően módosítani
kell.
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A baleseti járadékra jogosultság megszűnik, ha az egészségkárosodás a tizenhárom százalékot már
nem haladja meg. Ha az egészségkárosodás a tizenhárom százalékot újból meghaladja, a baleseti
járadékra jogosultság feléled.
Az 1. fokozatú baleseti járadék két éven át történt folyósítása után a járadékra jogosultság akkor éled fel,
ha az egészségkárosodás utóbb három hónapon át a húsz százalékot meghaladja. Ha az
egészségkárosodás ismét huszonegy százalék alá csökken, a tizenhárom százalékot azonban
meghaladja, a baleseti járadék ennek az állapotnak a tartamára - legfeljebb két éven át - újból jár.
A baleseti járadék módosításánál, illetőleg újbóli megállapításánál azt az átlagkeresetet kell figyelembe
venni, amelynek alapján a baleseti járadékot utoljára megállapították

Alkalmazott hatályos jogszabályok:
1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
1997.évi LXXXI.törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról
168/1997.(X.6) kormányrendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997-évi LXXXI. törvény
vérehajtásáról
2016.évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
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Ügy típus megnevezése : tartós ápolást végzők időkori támogatása
Ügy leírás: Tartós ápolást végzők időskori támogatására jogosult az a személy, akinek az öregségi
nyugdíjra való jogosultságát megállapították és az öregségi nyugdíj megállapításának kezdő időpontját
megelőzően - ide nem értve az öregségi nyugdíj folyósítás nélküli megállapítását -, összeszámítva
legalább 20 éven át saját háztartásában ápolta, gondozta gyermekét, és


az érintett időszakban ugyanazon gyermekre tekintettel 1993.évi III.törvény (továbbiakban Szt.)
alapján megállapított ápolási díjban részesült és azt részére a vizsgált időszakon belül legalább
egy év időtartamban emelt összegű ápolási díjként vagy kiemelt ápolási díjként folyósították,
illetve



tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekére tekintettel a gyermekgondozási
segélyről szóló 10/1982. (IV. 16.) MT rendelet 1. § (1) bekezdése vagy a családok
támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 20. § (1) bekezdése alapján gyermekgondozási
segélyben vagy gyermekgondozást segítő ellátásban részesült.

A tartós ápolást végzők időskori támogatására való jogosultság megállapítása iránti eljárásban
elsődlegesen annak az időtartamnak a hosszát kell vizsgálni, ami alatt a kérelmező az Szt. törvény
alapján megállapított ápolási díjban részesült.
Ha a 20 éves időtartam egy részében a szülő nem ápolási díjban hanem a tartósan beteg vagy
fogyatékos gyermekére tekintettel családtámogatási ellátásban(gyermekgondozási segélyben vagy
gyermeknevelést segítő ellátásban) részesült , a GYES idejét legfeljebb 10 éves időtartamban lehet
hozzászámítani a 20 éves gondozási időszakhoz.
A tartós ápolást végzők időskori támogatásának havi összege 50 000 forint.
A támogatás a jogosultsági feltételek bekövetkezésének napjától, de legkorábban a kérelem benyújtását
megelőző hatodik hónap első napjától állapítható meg.
A támogatás legkorábban 2018.01.01-től állapítható meg.
A támogatás a jogosultság kezdő hónapjára tekintettel is teljes összegben jár.

Alkalmazott hatályos jogszabályok:
1993.évi III.törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
1997.évi LXXXI.törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról
168/1997.(X.6) kormányrendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997-évi LXXXI. törvény
vérehajtásáról
2016.évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
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Ügy típus megnevezése: hivatalból indított adategyeztetési eljárás
Ügy leírás: A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a központi igazgatási szerv vezetője által jóváhagyott
ütemterv szerint köteles az értesítést hivatalból megküldeni. A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv az
egyeztetési eljárás hivatalbóli megindítását megelőzően a biztosítottat, volt biztosítottat értesíti az eljárás
menetéről, továbbá részletes kimutatást küld nyugdíjbiztosítási hatósági nyilvántartásban szereplő
biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyairól, 1987.december 31-ét követő időszakra vonatkozó
nyugdíjjárulék-köteles keresetről, jövedelemről, a foglalkoztató által 1987.december 31-ét kővető
időszakra vonatkozó levont és befizetett nyugdíjjárulékról továbbá azokról a szolgálati időnek minősülő
időszakokról, amelyek után nem történt nyugdíjjárulék-fizetés.
A biztosított, volt biztosított az értesítés vele való közlését követő hatvan napon belül nyilatkozik a
nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek az általa ismert adatokról, amelyek a nyilvántartásban nem
szerepelnek, vagy amelyek nem egyeznek meg a nyilvántartott adatokkal.
Az igazgatási szerv az ügyfél nyilatkozatának beérkezését vagy ennek hiányában a jogszabályban
meghatározott határidő (60 nap) leteltét követő öt napon belül hivatalból megindítja az eljárást.
Az eljárás során az igazgatási szerv bizonyítási eljárást folytathat le, ellenőrzést lefolytatását
kezdeményezheti,

és

az

állami

adóhatóságnál

adategyeztetést,

illetve

adóhatósági

eljárást

kezdeményezhet.
A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv az adategyeztetési eljárást határozattal zárja le. A határozatban fel
kell tüntetni az adatmódosításokat, illetve az adatmódosítás megtagadásának okát is.
Nem kell hivatalból az értesítést megküldeni, a biztosított, volt biztosított


öregségi nyugdíjasnak minősül,



adategyeztetési eljárás van folyamatban,



öregségi nyugdíj, korhatárelőtti ellátás, szolgálati járandóság, átmeneti bányászjáradék,
táncművészeti életjáradék, vagy más, szolgálati idő és az öregségi nyugdíj alapját képező havi
átlagkereset alapján kiszámított ellátás megállapítása iránti eljárás van folyamatban.

Ügyintézési idő: 75 nap

Ügy típus megnevezése: kérelemre induló adategyeztetési eljárás
Ügy leírás: kérelemre az eljárás kizárólag csak elektronikus, ügyfélkapus azonosítással, a Központi
Rendszer(www.magyarország.hu)

elektronikus

felületén,illetve

https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/hu/ oldalon található „Nyugdíjbiztosítási adategyeztetés”
menüpont választását követően indítható.
A biztosított, volt biztosított az egyeztetési eljárás lefolytatását naptári évenként egyszer kérelmezheti.
A kérelemre induló egyeztetési eljárásra a hivatalból induló eljárásra vonatkozó rendelkezéseket kell
alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy az értesítést az eljárás megindítását követő öt napon belül kell a
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kérelmezőnek megküldeni, és a kérelmező a nyilatkozatát az értesítés vele való közlését követő harminc
napon belül teheti meg.
Ügyintézési határidő: 75 nap

Ügy típus megnevezése : hatósági bizonyítvány
Ügy leírás: az öregségi nyugdíjasnak nem minősülő biztosított , volt biztosított a megszerzett szolgálati
idejéről, jogosultsági idejéről, illetve más adatairól hatósági bizonyítvány kiállítását kérheti.
Ha az ügyfél a nyilvántartásban nem szereplő szolgálati idő, jogosultsági idő elismerését is kéri vagy
1954. december 31-ét követően született, és vele egyeztetési eljárás még nem került lefolytatásra, akkor
az eljárást fel kell függeszteni, és hivatalból egyeztetési eljárást kell lefolytatni.
Nem kell adategyeztetési eljárást lefolytatni, ha a mezőgazdasági őstermelő a Tbj.5.§.(1) bekezdés i)
pontja szerinti feltétel vizsgálatához kéri a hatósági bizonyítvány kiállítását.
Az egyeztetési eljárás jogerős határozattal történő lezárását követően van lehetőség hatósági
bizonyítvány kiállítására.
Alkalmazott hatályos jogszabályok:
1997.évi LXXXI.törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról
1997.évi LXXX.törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a
szolgáltatások fedezetéről
168/1997.(X.6) kormányrendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997-évi LXXXI. törvény
vérehajtásáról
2016.évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Kisvárda, 2018. március

Dr.Dienes Melinda sk. hivatalvezető
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kisvárdai Járási Hivatala

