Tartós ápolást végzők időskori támogatása iránti kérelem
A *-gal jelölt kérdésekre kötelező a válaszadás

I. Az igénylő személyi adatai
*TAJ száma:

Folyósítási törzsszáma:
*Nyújtott-e be öregségi nyugdíj iránti igényt:

Igen

Nem

Ha igen, az eljáró szerv neve
és ügyszáma:
*Neve (családi neve és utóneve)

Korábbi neve (családi neve és utóneve)

*Születési neve (családi neve és utóneve)

*Születési hely (ország, város, és Budapest esetén a kerület száma is) és idő (év, hó, nap)

*Anyja születési neve (családi neve és utóneve)

*Állampolgársága:
Ha nem magyar állampolgár, akkor milyen jogcímen tartózkodik Magyarországon (idegenrendészeti státusza):

*Lakóhelye (irányítószám, település, utca, házszám)

Tartózkodási helye/levelezési címe (irányítószám, település, utca, házszám) ha eltér a fenti címtől

*Telefonszáma és/vagy e-mail címe:
*Van-e gondnoka?

Igen

Nem

Ha igen, kérjük, nevezze meg az ügyben
eljárt gyámhatóság nevét:
A gyámhatóság címe (irányítószám, település, utca házszám)

A gondnokkirendelő határozat száma:
A gondnok neve:
Gondnok címe (irányítószám, település, utca házszám)

Aláírás: ______________________________
TAJ szám: ____ - ____ - ____ Kelt: ____________, ______. ___. ___.
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II. Nyilatkozat
II.1.
*Kijelentem,

hogy,

hogy

________________-ig

az

ápolási

öregségi
díjban

nyugdíjam
részesültem

megállapítását

megelőzően________________-től

____________________

nevű

gyermekem

saját

háztartásban történő ápolása címén.
*Megállapító szerv megnevezése:

Határozat száma:
II.2.
*Kijelentem,

hogy

________________________

nevű

gyermekemre

tekintettel

________________-től

________________-ig emelt összegű, vagy kiemelt ápolási díjban részesültem.
*Megállapító szerv megnevezése:

Határozat száma:
II.3.
Kijelentem, hogy ________________-től ________________-ig tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos
gyermekemre

tekintettel

gyermekgondozási

segélyben

vagy

gyermeknevelést

segítő

ellátásban

részesültem.
Megállapító szerv megnevezése:

Határozat száma:

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 27. § (1) bekezdése értelmében a hatóság
jogosult az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője természetes személyazonosító adatainak és az ügyfajtát
szabályozó törvényben meghatározott személyes adatok, továbbá - ha törvény másként nem rendelkezik - a
tényállás tisztázásához elengedhetetlenül szükséges más személyes adatok megismerésére és kezelésére. A
kérelemre induló eljárásban vélelmezni kell, hogy a kérelmező ügyfél a tényállás tisztázásához szükséges
személyes adatok - ideértve a különleges adatokat is - kezeléséhez hozzájárulást adott.
Kijelentem, hogy a kérdésekre adott válaszaim a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a valótlan
adatszolgáltatásból eredő kárért felelőséggel tartozom.

Kelt: ___________________________

_____________________________
igénylő vagy gondnok aláírása

Aláírás: ______________________________
TAJ szám: ____ - ____ - ____ Kelt: ____________, ______. ___. ___.
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Meghatalmazott által előterjesztett bejelentéséhez csatolni kell a szabályszerű meghatalmazást.
Elektronikus elérhetőség (pl.
telefonszám, e-mail cím):
Mellékelt iratok darabszáma:

Egyéb megjegyzés:

Igényfelvevő neve, aláírása:

TÁJÉKOZTATÓ
A nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott nagybetűvel és arab számokkal kell kitölteni.
A választ a megfelelő kockába írt X-szel kell megadni, illetve a kódkockába csak arab szám írható.
A támogatás megállapítása iránti igény kizárólag az igénybejelentésre rendszeresített - kitöltött és az
igénylő által aláírt - nyomtatvány benyújtásával érvényesíthető. A más módon közölt kérelem nem
tekinthető igénybejelentésnek.
Az igénybejelentő aláírása nélkül az igény nem bírálható el. Ha az igénylő írástudatlan,kézjegyén kívül
névíró és két tanú aláírása (valamint személyigazolvány számuk és lakóhelyük feltüntetése) is szükséges.
Amennyiben az igénylő gondnokság alatt áll, az igény előterjesztésére a gondnok jogosult.
Ha az ügyfél nem áll cselekvőképességet részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság alatt, és a
formai követelményeknek mindenben megfelelő meghatalmazást ad képviselője részére, az igény
érvényesítésének jogát a meghatalmazott is gyakorolhatja.
A meghatalmazást írásba kell foglalni (közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat).
Amennyiben az igényt meghatalmazott érvényesíti, azt az igénybejelentő lapon az aláírásánál fel kell
tüntetni. A meghatalmazott köteles eredeti meghatalmazását vagy annak hitelesített másolatát az
iratokhoz csatolni.
Tartós ápolást végzők időskori támogatására (a továbbiakban: támogatás) az a Magyarországon élő
magyar állampolgár (valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
3. § (1) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott 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.

Aláírás: ______________________________
TAJ szám: ____ - ____ - ____ Kelt: ____________, ______. ___. ___.
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A támogatás megállapítása és folyósítása iránti kérelmet az e célra rendszeresített adatlapon, a
kérelmező öregségi nyugdíja ügyében illetékes általános hatáskörű nyugdíjmegállapító szerv felé
kell benyújtani. A kérelem elbírálásához szükséges adatokat az általános hatáskörű nyugdíjmegállapító
szerv a kérelmező nyilatkozata alapján beszerzi.
Aki a támogatásra való jogosultság feltételeinek 2018. január 1-jén megfelel, a támogatást az öregségi
nyugdíj iránti igény érvényesítésére vonatkozó szabályok szerint, de legkorábban 2018. január
1-jei időponttól kezdődően kérelmezheti.
Az igénybejelentés időpontja az igénybejelentő lap benyújtásának vagy postára adásának a napja.
A támogatás havi összege 50 000 forint, mely a jogosultsági feltételek bekövetkezésének napjától, de
legkorábban a kérelem benyújtását megelőző hatodik hónap első napjától állapítható meg. A támogatás a
jogosultság kezdő hónapjára tekintettel is teljes összegben jár.
A támogatás iránti igény érvényesítésére, a támogatás megállapítására és folyósítására, a jogorvoslatra,
az eljárási költségek viselésére, a jogalap nélküli ellátás visszafizetésére és megtérítésére, a késedelmi
kamat megtérítésére, az adatszolgáltatási és bejelentési kötelezettségre, a mulasztási bírságra, a tartozás
elengedésére, mérséklésére és fizetési kedvezmény engedélyezésére, a végrehajtásra, valamint az
adatkezelésre az öregségi nyugdíjra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni azzal,
hogy ahol az öregségi nyugdíjra vonatkozó szabály nyugellátást vagy nyugdíjat említ, azon támogatást
kell érteni.
A támogatás nem minősül nyugellátásnak. A támogatás a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII.
törvény 74. § b) pontja alapján végrehajtás alól mentes, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi
CXVII. törvény 1. számú melléklet 1.8. pontja alapján pedig adómentes ellátásnak minősül.
Bejelentési kötelezettség a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (Postacím: 1820
Budapest) felé: az ellátásban részesülő személy minden olyan tényt, adatot, vagy körülményt - ideértve
lakcíme, levelezési címe, fizetési számlája számának megváltozását is - amely az ellátásra jogosultságát,
vagy az ellátás folyósítását érinti, köteles 15 napon belül bejelenteni.
Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben külföldre költözik, úgy kikerül az Szt. hatálya alól, és a
támogatásra nem lesz jogosult. A támogatás összege külföldre nem folyósítható.
Iratok, okmányok az igény elbírálásához
A gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés érdekében a támogatás iránti igény elbírálásához a következő
eredeti okmányok benyújtását vagy beküldését javasoljuk:
ápolási díjra való jogosultságot megállapító határozat
emelt összegű ápolási díjat, kiemelt ápolási díjat megállapító határozat
gyermekgondozási segélyt vagy gyermeknevelést segítő ellátást megállapító határozat
A beküldött eredeti okmányokat az azokba történő betekintést követően postafordultával visszaküldjük az
igénylő részére. Tájékoztatjuk arról, hogy az eredeti okmányokról készített fénymásolatok közigazgatási
szerv (kormányhivatal, járási hivatal) általi hitelesítése támogatás ügyben illetékmentes.

Aláírás: ______________________________
TAJ szám: ____ - ____ - ____ Kelt: ____________, ______. ___. ___.
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