Hatósági ügyek, ügyleírások
Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály
Osztályok:
Adatbázis-kezelési, Megtérítési és Méltányossági Ügyek Osztály
Családtámogatási Osztály
Egészségbiztosítási osztály
Ellenőrzési osztály
Nyugdíjbiztosítási Osztálya
Rehabilitációs Ellenőrzési és Ellátási Osztály
I. Adatbázis-kezelési, Megtérítési és Méltányossági Ügyek Osztály
A Kormányhivatal által folytatott adatbázis kezelési, megtérítési és méltányossági
ügyekkel kapcsolatos általános, illetve ügytípusonkénti részletes tájékoztatók a Magyar
Államkincstár honlapján érhetőek el.
Méltányosság
Méltányosságból adható egyszeri segély
Az egészségbiztosító méltányosságból a biztosítottat és kizárólag egészségügyi
szolgáltatásra jogosult személyt indokolt esetben segélyben részesítheti. (Ebtv. 50. § (5)
bekezdés.)
További információk:
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell%c3%a1t%c3%a1sok/betegs%c3%a9g
-eset%c3%a9n/egyszeri-seg%c3%a9ly.html
Méltányosságból igénybe vehető pénzbeli ellátások
Az egészségbiztosítási szerv – az Egészségbiztosítási Alap éves költségvetésében
meghatározott keretek között – méltányosságból csecsemőgondozási díjat,
gyermekgondozási díjat és táppénzt akkor állapíthat meg a biztosított részére, ha a

biztosított az ahhoz szükséges biztosítási idővel nem rendelkezik. (Ebtv. 50. § (1) bek.).
A biztosított a méltányossági kérelmet a foglalkoztatójához nyújthatja be. Ebtv. Vhr.
31/D. § (1) bek.)
További információk:
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell%C3%A1t%C3%A1sok/k%C3%B6z%C
3%B6s-szab%C3%A1lyok-a-p%C3%A9nzbeli-ell%C3%A1t%C3%A1sokra/m%C3%A9lt
%C3%A1nyoss%C3%A1g-a-p%C3%A9nzbeli-ell%C3%A1t%C3%A1sokn%C3%A1l.htm
l
Méltányosságból megállapítható egyszeri segély és kivételes-nyugellátás emelés
Az egyszeri segély és a kivételes nyugellátás emelés megállapítása iránti kérelmet
formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelemben meg kell jelölni azokat a különös
méltánylást érdemlő körülményeket, amelyek a kérelmezett ellátás megállapítását
indokolják. A kérelmet minden esetben indokolni kell, ahol lehetséges igazolásokkal
(rezsiszámlák másolata, havi gyógyszerköltség igazolása, kórházi zárójelentés, temetési
számla másolata, stb.) alá kell támasztani.
Egyszeri segély évente csak egy alkalommal akkor állapítható meg, ha a kérelmező
olyan élethelyzetbe kerül, amely a létfenntartását veszélyezteti, továbbá ha a kérelmező
havi jövedelme nem haladja meg
a.) a 75.000 forintot, ha a kérelmező közeli hozzátartozójával közös háztartásban él,
b.) a 85.000 forintot, ha a kérelmező egyedül él.
Kivételes nyugellátás emelés annak a nyugellátásban részesülő személynek
engedélyezhető, aki a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és a számára
folyósított rendszeres pénzellátás együttes havi összege a 85.000,- forintot nem
haladja meg. Nem engedélyezhető a nyugellátás megállapítását, továbbá a korábbi
kivételes nyugellátás emelést követő 3 éven belül.
Az igényérvényesítéshez szükséges nyomtatványok letöltési helye (nyomtatványtár)
K16 - Kérelem-adatlap nyugellátás méltányossági alapon történő emeléséhez
K17 – Kérelem – adatlap egyszeri segély igényléséhez
Tartozás mérséklése, elengedése, fizetési könnyítés engedélyezése
https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/hu/%C3%BCgyint%C3%A9z%C3%A9s
/%C3%BCgyint%C3%A9z%C3%A9si-t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3k/114-m%C3
%A9lt%C3%A1nyoss%C3%A1g.html

Gyógyszertári finanszírozási előleg
A járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és
gyógyfürdő ellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló
134/199. (VIII. 31.) Kormányrendelet 6/A – 6/B. §-ai rendelkeznek a gyógyszertári
finanszírozási előleg igényléséről, a jogosultsági feltételekről. A közforgalmú
gyógyszertár részére, a működtetésére jogosult társas vállalkozás, vagy egyéni
vállalkozó a tárgyév március 31. napjáig kérelmezheti az előleg folyósítását.
További információk:
http://www.neak.gov.hu/felso_menu/rolunk/kozerdeku_adatok/tevekenysegre_mukodesr
e_vonatkozo_adatok/a_hatosagi_ugyek_intezesenek_rendjevel_kapcsolatos/gyogyszert
ari_fin_eloleg
Balesettel okozott ellátások költségeinek a megtéríttetése
A baleset során megsérültek egészségügyi ellátásával és keresőképtelenségével
kapcsolatos egyes költségeket, hasonlóan a megbetegedés esetéhez, az
egészségbiztosítás finanszírozza. Azonban a baleset bekövetkezéséért gyakran nem
a sérülést szenvedett személy a felelős, ezért ilyen esetekben a balesettel kapcsolatban
az Egészségbiztosítási Alapból kifizetett költségeket a balesetet, sérülést másnak okozó
személy köteles megtéríteni, amennyiben a felelőssége megállapítható.
A megtérítési igényt a munkabalesetek, az üzemi balesetek, a foglalkozási
megbetegedések, illetve bármely olyan baleset esetén is érvényesíti az
egészségbiztosító, amelyet nem a sérült, hanem más személy okozott és a
balesettel összefüggésben a sérült egészségbiztosítási ellátásban részesült.
A megtérítés összegét a sérült személy egészségügyi- és pénzbeli ellátásával
kapcsolatban az Egészségbiztosítási Alapból kifizetett költségek határozzák meg.
A megtérítési igényt az egészségbiztosítási pénztári feladatkörben eljáró fővárosi és
megyei kormányhivatalok (a továbbiakban: kormányhivatal) úgynevezett fizetési
meghagyás (közigazgatási határozat) kibocsátásával érvényesítik.
Nyomtatványok:
Üzemi baleseti jegyzőkönyv (KPE 170)
Bejelentés foglalkozási megbetegedésről (mérgezésről) fokozott expozícióról
Nyilatkozat az üzemi balesetnek nem minősülő baleset (sérülés) körülményeiről (KPE
180)

Munkaképtelenséget nem eredményező munkabaleseti bejelentőlap
Kérelem fizetési kedvezmény méltányossági elbírálásához
magánszemély részére
gazdálkodó szervezet részére
Egyéb hatósági ügyek
Megállapodások megkötése
A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről
szóló 2019. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 48-54. §-ainak rendelkezései
alapján a kormányhivataloknál:
1. szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzésére (biztosítási jogviszony
hiányában vagy annak szünetelése esetén),
2. felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott
tanulmányok idejének szolgálati időként történő elismerése érdekében,
3. öregségi teljes, illetve öregségi résznyugdíjra jogosultsághoz szükséges szolgálati idő
szerzése céljából,
4. az 1998. évre, a gyermekgondozási segély idejével megegyező otthoni gondozás
idejére megállapodások köthetők.
A megállapodások megkötéséhez szükséges benyújtani az igénylő személyazonosító
okmányait és a TAJ számát igazoló hatósági igazolványt. Amennyiben a megállapodást
más személyre kötik, úgy mind a megállapodást kötő, mind a jogszerző okmányait be
kell nyújtani.
A megállapodás kötés kérelemre indul, az MÁK Központ által rendszeresített nyilatkozat
és adatközlő lap segítségével.
További információk:
https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/hu/%C3%BCgyint%C3%A9z%C3%A9s
/%C3%BCgyint%C3%A9z%C3%A9si-t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3k/65-%C3%A
1ltal%C3%A1nos-t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3/2311-a-nyugell%C3%A1t%C3%
A1sra-jogos%C3%ADt%C3%B3-szolg%C3%A1lati-id%C5%91.html
Jogalap nélkül felvett ellátások költségei
Aki

egészségbiztosítási

pénzbeli

ellátást

(táppénz,

csecsemőgondozási

díj,

gyermekgondozási díj), baleseti táppénzt vagy utazási költségtérítéshez nyújtott
támogatást jogalap nélkül vesz fel, köteles visszafizetni, ha erre a felvételtől számított
kilencven napon belül írásban kötelezték. (Ebtv. 66. §)
Bővebb információk:
http://www.oep.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/ellatasok_koltsegei
nek_megterittetese/jogalap_nelkul_felvett_ellatasok_koltsegei
Nyugdíjbiztosítási nyilvántartás
Adatszolgáltatás
A nyugdíjjogosultsághoz, illetőleg a nyugdíj-megállapításhoz szükséges, adatokat a
foglalkoztató, a foglalkoztatónak nem minősülő egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági
őstermelő, és a Tbj. 56/A. §-ában meghatározott, Magyarországon be nem jegyzett
foglalkoztató képviselője vagy a foglalkoztató képviseletében eljáró foglalkoztatott 2010.
január 1-jét megelőző időszak vonatkozásában köteles a megyei kormányhivatal
nyugdíjbiztosítási szakterülete részére megküldeni. Az eljáró szerv felhívására az
adatokat 15 napon belül közölni kell.
Társadalombiztosítási egyéni számla
A társadalombiztosítási egyéni számla természetes személyenként tartalmazza a
biztosított természetes személyazonosító adatait és társadalombiztosítási adóazonosító
jelét; a biztosított után 2012. december 31-ét követő időszakra bevallott nyugdíjjárulék
összegére vonatkozó, az állami adóhatóságtól átvett adatokat; a megállapodás alapján
fizetett nyugdíjjárulék összegét és a megállapodással érintett időszakot, valamit a
rehabilitációs járadék, rehabilitációs ellátás összegéből levont nyugdíjjárulék összegét,
és az ellátás folyósításának időtartamát. (Tny. 96/A. §)
e-NYENYI
Az e-NYENYI rendszer a nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatások elektronikus úton történő
teljesítését teszi lehetővé.
További információk:
https://e-ugyintezes.onyf.hu/enyenyi

II. Családtámogatási Osztály
1. Családi pótlék iránti igény elbírálása,
2. Gyermekgondozást segítő ellátás iránti igény elbírálása,
3. Gyermeknevelési támogatás iránti igény elbírálása,
4. Anyasági támogatás iránti igény elbírálása,
5. Fogyatékossági támogatás iránti igény elbírálása,
6. Nagycsaládos gázárkedvezmény megállapítása,
7. A lakáscélú állami támogatás visszafizetésének felfüggesztéséről, az állam
javára a támogatott ingatlanra bejegyzett jelzálogjog, illetve azt biztosító
elidegenítésiés terhelési tilalom másik ingatlanra való átjegyzéséről szóló eljárás
lefolytatása,
8. A támogatás visszafizetésének érvényesítése iránti eljárás, valamint a lakáscélú
állami támogatással összefüggő állami követelés megfizetésére kötelező eljárás
lefolytatása.
9.

Három és többgyermekes
csökkentésére irányuló eljárás

családok

lakáscélú

jelzáloghitel

tartozásainak

10. Banki elutasítás esetén a támogatási feltételeknek való megfelelés elbírálása

Az ügyintézéssel kapcsolatos általános, illetve ügytípusonkénti részletes tájékoztatók
családtámogatási ügyekben a Magyar Államkincstár
https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/ honlapján,
Lakástámogatási ügyekben a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/lakastamogatas
honlapon érhetőek el.
Anyasági támogatás:
https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/ellátások/anyasági-támogatás.html

Családi pótlék:
https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/ellátások/családipótlék.html
Gyermekgondozási segély:
https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/ellátások/gyermekgondozási-segély.html
Gyermeknevelési támogatás:
https://cst.tcs.allamkincstar/hu/ellátások/gyermeknevélesi-támogatás.html
Fogyatékossági támogatás:
https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/ellátások/fogyatékossági-támogatások.html
Nagycsaládos földgáz árkedvezmény:
https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/ellátások/nagycsaládos-földgáz-árkedvezmény.html
Utazási kedvezmények:
https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/utazási-kedvezmények.html
Ügyintézés:
https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/ügyintézés.html
eÜgyfél:
https://eugyfel.allamkincstar.gov.hu/
Az igényérvényesítéshez szükséges nyomtatványok
https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/nyomtatványok.html
Az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:
https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/ellátások/anyasági-támogatás/jogszabályok.html
https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/ellátások/családipótlék/jogszabályok.html
https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/ellátások/gyermekgondozási-segély/jogszabályok.ht
ml
https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/ellátások/gyermeknevelési-támogatás/jogszabályok.h
tml
https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/ellátások/fogyatékossági-támogatások/általános-tájek

oztató/jogszabályok.html
https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/ellátások/nagycsaládos-földgáz-árkedvezmény/jogsz
abályok.html
Tájékoztató a Családi Otthonteremtési Kedvezményről (CSOK):
http://www.kormany.hu/hu/hirek/minden-ami-a-csaladok-otthonteremtesi-kedvezmenyer
ol-tudhato
Lakástámogatási tájékoztatók és nyomtatványok:
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/lakastamogatas
Lakástámogatási ügyfélszolgálatok elérhetősége:
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek-1
III. Egészségbiztosítási Osztály
1. Csecsemőgondozási díj iránti igény elbírálása,
2. Örökbefogadói díj elbírálása,
3. Gyermekgondozási díj iránti igény elbírálása,
4. Táppénz iránti igény elbírálása,
5. Gyermekápolási táppénz iránti igény elbírálása,
6. Baleseti táppénz iránti igény elbírálása,
7. Utazási költségtérítés elbírálása,
8. Jogviszony rendezési eljárás lefolytatása,
9. Külföldön biztosítottak jogosultságának kezelése,
10. TAJ szám kiadása,
11. Hatósági bizonyítványok kiállítása,
12. Az „E” jelű nemzetközi nyomtatványok nyilvántartásba vétele, kiállítása,
13. Egészségügyi szolgáltatásra kötött megállapodások kezelése,
14. Közgyógyellátási igazolványokkal kapcsolatos feladatok ellátása.

Az ügyintézéssel kapcsolatos általános, illetve ügytípusonkénti részletes tájékoztatók a
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő www.neak.gov.hu és a Magyar Államkincstár
http://www.allamkincstar.gov.hu honlapján érhetőek el.
Általános tájékoztató (ügyintézési kalauz):
http://www.neak.gov.hu/elerhetosegek/ugyintezes_kalauz_mit_hol_hogyan_hu.html

Csecsemőgondozási díj (CSED):
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell%C3%A1t%C3%A1sok/gyermekv%C3
%A1llal%C3%A1s-t%C3%A1mogat%C3%A1sa/csecsem%C5%91gondoz%C3%A1si-d
%C3%ADj.html
Örökbefogadói díj:
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell%C3%A1t%C3%A1sok/gyermekv%C3
%A1llal%C3%A1s-t%C3%A1mogat%C3%A1sa/%C3%B6r%C3%B6kbefogad%C3%B3i
-d%C3%ADj.html
Gyermekgondozási díj (GYED):
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ellátások/gyermekvállalás-támogatása/gy
ermekgondozási-díj.html
Táppénz:
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ellátások/betegség-esetén/táppénz,-bete
gszabadság.html
Gyermekápolási táppénz (GYÁP):
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ellátások/gyermekvállalás-támogatása/gy
ermekápolási-táppénz.html
Baleseti táppénz:
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ellátások/baleset-esetén/baleseti-táppénz
.html
Utazási költségtérítés:
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ellátások/betegség-esetén/utazási-költsé

gtérítés.html

TAJ kártya igénylés, kiadás:
http://www.oep.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/jogosultsag_az_ell
atasra/ellatasra_jogosultsag_igazolasa/taj_kartya
Európai Egészségbiztosítási Kártya:
http://www.oep.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_kulfoldon/z_europai_egeszsegbiztos
itasi_kartya
Jogviszony rendezési eljárás:
http://www.oep.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/jogosultsag_az_ell
atasra/ellatasra_jogosultsag_igazolasa/jogviszony_rendezesi_eljaras
Megállapodás egészségügyi ellátás biztosítására:
http://www.oep.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/jogosultsag_az_ell
atasra/az_egsszsegbiztositas_szolgaltatasaira_jogosultak/megallapodason_alapulo_jog
osultsag
Hatósági bizonyítvány kiadása (lakáscélú támogatások igényléséhez):
http://www.oep.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/jogosultsag_az_ell
atasra/igazolas_kerese_a_jogviszonyrol/hatosagi_bizonyitvany_biztositasrol
Közgyógyellátás:
http://www.oep.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/kozgyogyellatas
Elérhetőségek:
http://www.neak.gov.hu/elerhetosegek/kh_elerhetoseg.html
IV. Ellenőrzési Osztály
A Kormányhivatal által folytatott egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási
ellenőrzésekkel kapcsolatos tájékoztatók a Nemzeti Alapkezelő és a Magyar
Államkincstár honlapján érhetőek el:
Egészségbiztosítási ellenőrzés

Az
egészségbiztosítási
ellenőrzés
a
társadalombiztosítási
kifizetőhelyek
egészségbiztosítási pénzbeli és baleseti ellátások megállapításával, folyósításával és
elszámolásával, valamint a nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek
teljesítésével kapcsolatos tevékenységét ellenőrzi átfogó, téma, cél-, utó- és záró
ellenőrzés keretében. Az ellenőrzések során feltárt jogszabálysértés esetén a
szükséges intézkedés megtételét, végzések, határozatok, fizetési meghagyások
kibocsátását végzi. A kifizetőhely megszűnése esetén záró ellenőrzést tart, a
kifizetőhelyet nem működtető foglalkoztatóknál a társadalombiztosítási feladatok
ellátását ellenőrzi.
A hatósági ellenőrzés típusai
Átfogó ellenőrzés: felöleli a foglalkoztató, illetve a kifizetőhely teljes, az
egészségbiztosítással összefüggő szakmai feladatellátását, a jogszabályok, a
szabályzók betartását.
Téma ellenőrzés: azonos, illetve az azonos jellegű feladatok vizsgálata (pl.:
jogszabályváltozás hatása) több foglalkoztatónál, kifizetőhelynél.
Cél ellenőrzés: egy adott foglalkoztatónál, kifizetőhelynél valamely konkrét egyedi eset,
feladat kivizsgálására tisztázására irányul.
Instruáló ellenőrzés: a kifizetőhely létesítését követő 4 hónapon belül, a kifizetőhelyi
feladatellátás elősegítése céljából hivatalból indított támogató ellenőrzési forma.
Záró ellenőrzés: olyan speciális ellenőrzési típus, amelyet a kifizetőhely megszüntetése
esetében kell megtartani, az ellátásra jogosultak pénzbeli ellátásainak biztonsága és az
esetleges követelések érvényesítése érdekében.
Utóellenőrzés: az ellenőrzési eljárás során előírt feladat végrehajtását követően
folytatott ismételt ellenőzés.
Nyugdíjbiztosítási ellenőrzés
Az ellenőrzés célja, hogy a biztosítottak, az ellátást igénylők érdekében a hatályos
jogszabályi előírások alapján segítsék a nyugdíjbiztosítási adatok nyilvántartásba
vételét, egyeztetési eljárás lefolytatását, vagy a nyugdíjak és minden olyan ellátás
elbírálását, amelynek megállapítását és/vagy folyósítását jogszabály a nyugdíjbiztosítási
igazgatási szervek hatáskörébe utalja. A nyugdíjbiztosítási feladatok maradéktalan
ellátása érdekében - a kormányhivatal illetékességi területéhez tartozó
adatszolgáltatásra (nyilvántartásra) kötelezettek körében - járuljon hozzá a jogszabályi
előírások betartásához (betartatásához), a jogkövetés, az egységes jogalkalmazás

biztosításához.
A hatósági ellenőrzés típusai
Átfogó ellenőrzés: az ellenőrzés alá vont jogalanynál a nyugdíjbiztosítási és a
nyugdíjbiztosítással összefüggő jogszabályok betartásának, a nyugdíjbiztosítási
hatósági nyilvántartásban szereplő adatai megbízhatóságának, valamint az előírt
kötelezettségek teljesítésének teljes körű vizsgálatára kerül sor. Az átfogó ellenőrzésnek
ki kell terjedni a 2009. december 31-ét követő, a NAV által átadott, a nyugdíjbiztosítási
hatósági nyilvántartás adatai valódiságának vizsgálatára is.
Célellenőrzés: az ellenőrzés csak egy-egy feladat, illetve feladatcsoport egésze vagy
egy része végrehajtásának ellenőrzésére terjed ki (pl.: bérellenőrzés, béradat
beszerzés, adatszolgáltatások vizsgálata, tanúmeghallgatási eljárás lefolytatása,
együttélés, panaszok, közérdekű bejelentések vizsgálata, stb.).
Záró ellenőrzés: a 2009. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó, nyilvántartási
szakterület által kezdeményezett, a felszámolás vagy végelszámolás alatt álló, jogutód
nélkül megszűnő foglalkoztatók esetében (ideértve a tevékenységére nézve megszűnt
egyéni vállalkozót, egyéni céget, mezőgazdasági őstermelőt is) a 2009. december 31-ig
terjedő adatszolgáltatások rendezéséhez szükséges intézkedések megtételére kerül
sor. A záró ellenőrzésnek ki kell terjednie a 2009. december 31-ét követő, a NAV által
átadott, a nyugdíjbiztosítási hatósági nyilvántartásban szereplő adatok vizsgálatára is.
Utóellenőrzés: ennek lefolytatására akkor kerülhet sor, ha a korábbi, lezárt ellenőrzés
megállapítása vagy más szakterület megkeresése azt indokolja.
Ellenőrzési tájékoztató:
https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/hu/%C3%BCgyint%C3%A9z%C3%A9s
/%C3%BCgyint%C3%A9z%C3%A9si-t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3k/115-nyugd
%C3%ADjbiztos%C3%ADt%C3%A1si-ellen%C5%91rz%C3%A9s/2339-ellen%C5%91rz
%C3%A9s.html
V. Nyugdíjbiztosítási Osztály
1. Öregségi nyugellátás iránti igény elbírálása,
2. Nők kedvezményes nyugdíjának megállapítása,
3. Korhatár előtti ellátás iránti igény elbírálása,
4. Táncművészeti életjáradék iránti igény elbírálása,

5. Átmeneti bányászjáradék iránti igény elbírálása,
6. Bányászok egészségkárosodási járadékának megállapítása,
7. Baleseti járadék iránti igény elbírálása,
8. Rokkantsági járadék iránti igény elbírálása,
9. Özvegyi nyugellátás iránti igény elbírálása,
10. Özvegyi járadék iránti igény elbírálása,
11. Árvaellátás iránti igény elbírálása,
12. Szülői nyugdíj iránti igény elbírálása,
13. Baleseti hozzátartozói nyugellátások iránti igény elbírálása,
14. Kérelemre induló adategyeztetési eljárás lefolytatása,
15. Hivatalból induló adategyeztetési eljárás lefolytatása,
16. Hatósági bizonyítvány kiadása,
17. Tartós ápolást végzők időskori támogatása iránti igény elbírálása.

Az ügyintézéssel kapcsolatos általános, illetve ügytípusonkénti részletes tájékoztatók
a Magyar államkincstár https://tcs.allamkincstar.gov.hu/ honlapján érhetők el.
Általános ügyintézési tájékoztatók:
https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/hu/ügyintézés/ügyintézési-tájékoztatók.
html
Nemzetközi ügyintézési tájékoztatók:
https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/hu/ügyintézés/nemzetközi-ügyintézési-t
ájékoztatók.html
Elérhetőségek:
https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/hu/ügyintézés/elérhetőségek.html
Gyakori kérdések:
https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/hu/ügyintézés/gyakori-kérdések.html

Fogalomtár:
https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/hu/ügyintézés/fogalomtár.html
Nyomtatványok:
https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/hu/nyomtatvány/nyomtatványtár.html
Dokumentumok:
https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/hu/dokumentumok.html
Jogszabályok:
https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/hu/dokumentumok/jogszabalyok.html
VI. Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály
1. Rehabilitációs ellátás iránti igény elbírálása,
2. Rokkantsági ellátás iránti igény elbírálása,
3. Kivételes rokkantsági ellátás iránti igény elbírálása
4. Hatósági bizonyítvány kiadása,
5. Felülvizsgálatos ügyek elbírálása hivatalból és kérelemre
6. Rehabilitációs szakértői tevékenység végzése, szakvélemény készítése adott
ügyben eljáró hatóság megkeresésére,
7. Orvosszakértői tevékenység végzése, szakvélemény készítése adott ügyben
eljáró hatóság megkeresésére,
8. Foglalkozási rehabilitációs feladatok ellátása.

Az ügyintézéssel kapcsolatos általános, illetve ügytípusonkénti részletes tájékoztatók a
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság https://www.szgyf.gov.hu honlapján
érhetőek el.

Tájékoztató a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól:

https://www.szgyf.gov.hu/hu/31-megvaltozott-munkakepessegu-szemelyek/1336-tajekoz
tato-a-megvaltozott-munkakepessegu-szemelyek-ellatasairol
Tájékoztató a rehabilitációs ellátásról:
https://www.szgyf.gov.hu/hu/31-megvaltozott-munkakepessegu-szemelyek/1338-tajekoz
tato-a-rehabilitacios-ellatasrol
Tájékoztató a rokkantsági ellátásról:
https://www.szgyf.gov.hu/hu/31-megvaltozott-munkakepessegu-szemelyek/1344-tajekoz
tato-a-rokkantsagi-ellatasrol
Tájékoztató a komplex minősítés eredményéről szóló hatósági bizonyítványról:
https://www.szgyf.gov.hu/hu/31-megvaltozott-munkakepessegu-szemelyek/1346-tajekoz
tato-hatosagi-bizonyitvanyrol
Tájékoztató a kivételes rokkantsági ellátásról:
https://www.szgyf.gov.hu/hu/31-megvaltozott-munkakepessegu-szemelyek/2094-tajekoz
tato-a-kiveteles-rokkantsagi-ellatasrol
Szakértői tájékoztatók:
https://www.szgyf.gov.hu/hu/megvaltozott-munkakepessegu-szemelyek/ugyfel-tajekoztat
ok/szakertoi-tajekoztatok
Foglalkozási rehabilitációs információk:
https://www.szgyf.gov.hu/hu/megvaltozott-munkakepessegu-szemelyek/ugyfel-tajekoztat
ok/foglalkozasi-rehabilitacios-informaciok
Nyomtatványok:
https://www.szgyf.gov.hu/hu/megvaltozott-munkakepessegu-szemelyek/nyomtatvanyok
Jogszabályok:
https://www.szgyf.gov.hu/hu/megvaltozott-munkakepessegu-szemelyek/jogszabalyok-m
egvaltozott-munkakepessegu
Elérhetőségek:
https://www.szgyf.gov.hu/hu/megvaltozott-munkakepessegu-szemelyek/elerhetosegek/r
ehabilitacios-hatosagok

