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1. 

 

Ügytípus fajtája: öregségi nyugellátás 

 

Eljárás típusa: hatósági eljárás 

 

Alapvető eljárási szabályok: a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a 

továbbiakban: Tny.), valamint a végrehajtására kiadott 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

TnyR.), a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: írásban postai úton, elektronikusan vagy 

személyesen az ügyfélszolgálatokon. Formanyomtatvány kitöltése szükséges. 

 

Ügyintézés határideje: 22 munkanap 

                                      fellebbezési határidő: 15 naptári nap 

 

Ügyek intézését segítő útmutatók: a tájékoztatók elérhetőek a www.onyf.hu honlapon 

 

Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

Az öregségi teljes - vagy résznyugdíj olyan sajátjogú nyugellátás, amely az öregségi nyugdíjkorhatár 

elérését követően, meghatározott szolgálati idő megszerzése estén jár. E két jogosultsági feltételnek 

együttesen kell teljesülnie. További feltétele, hogy igénylő azon a napon, amely naptól kezdődően 

részére az ellátás megállapításra kerül, biztosítással járó jogviszonyban nem állhat. 

Jogosultak köre: aki az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte. 

Az igény az igénylő lakóhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal nyugdíjbiztosítási igazgatóságán 

személyesen, vagy postai úton nyújtható be, meghatározott formanyomtatvány kitöltésével.  

A nyugdíjigény elektronikus úton is előterjeszthető. 

http://www.onyf.hu/


Az igénybejelentéssel egyidejűleg csatolandó okmányok: 

A szolgálati idő igazolására alkalmas okiratok: 

munkakönyv, Tb. Igazolvány, munkaszerződés, jogviszony megszüntető igazolás, munkanélküli ellátás 

megállapításáról és megszüntetéséről szóló igazolás, ápolási díj megállapításáról szóló határozat, 

GYES, GYET igénybevételéről szóló igazolás, ipari tanuló munkakönyv, szakmunkás bizonyítvány és 

oklevél, nappali tagozaton folytatott felsőfokú tanulmányok esetén leckekönyv, katonakönyv. 

A személyi adatokat igazoló okiratok: 

születési anyakönyvi kivonat ( férfiak esetében ), házassági anyakönyvi kivonat ( nők esetében illetve 

amennyiben 1968. előtt gyermeke született a gyermekek születési anyakönyvi kivonata ), személyes 

megjelenés alkalmával: személyi igazolvány, vagy más – a személyi adatok igazolásra alkalmas - egyéb 

okirat, illetve lakcímkártya. 

Az eljárás illeték- és költségmentes. 

 

Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:  

- Igénybejelentés az ONYF. 3515-272/B jelű nyomtatványon, vagy a K02 számú űrlapon. 

Nyomtatványok elérhetősége: 

www.onyf.hu honlap „Nyomtatványtár” menüpont 

 

Ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

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

168/1997. (X.6) kormányrendelet, 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény. 

 

2. 

 

Ügytípus fajtája: nők kedvezményes nyugdíja 

 

Eljárás típusa: hatósági eljárás 

 

Alapvető eljárási szabályok: a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a 

továbbiakban: Tny.), valamint a végrehajtására kiadott 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

TnyR.), a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény . 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: írásban postai úton, elektronikusan vagy 

személyesen az ügyfélszolgálatokon, formanyomtatvány kitöltésével.  

 

Ügyintézés határideje: 22 munkanap 

                                      fellebbezési határidő: 15 naptári nap 

 

Ügyek intézését segítő útmutatók: a tájékoztatók elérhetőek a www.onyf.hu honlapon 

 

Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

Öregségi teljes nyugdíjra életkorától függetlenül jogosult az a nő is, aki legalább 40 év jogosultsági idővel 

rendelkezik, és azon a napon, amelytől kezdődően az öregségi teljes nyugdíjat megállapítják, a  

társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 

szóló 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.) 5. § (1) bekezdés a)-b) és e)-g) pontja szerinti biztosítással járó 

jogviszonyban nem áll. 

Jogosultsági időnek minősül a kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső 

jogviszonnyal, valamint a terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, 

gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban és a súlyosan fogyatékos vér szerinti 

vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel megállapított ápolási díjban eltöltött idővel szerzett 

szolgálati idő. 

http://www.onyf.hu/


A nyugdíjigény benyújtásakor csatolandók a jogosultsági idők igazolására alkalmas okiratok (pl. 

munkakönyv, munkaviszony igazolások stb.), a személyi adatokat igazoló okiratok (férfiak esetében 

születési anyakönyvi kivonat, nők esetében házassági anyakönyvi kivonat, illetve amennyiben 1968. előtt 

gyermeke született a gyermekek születési anyakönyvi kivonata ), személyes megjelenés alkalmával: 

személyi igazolvány, vagy más – a személyi adatok igazolásra alkalmas - egyéb okirat, illetve 

lakcímkártya. 

  

Az eljárás illeték- és költségmentes. 

 

Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:  

Az öregségi nyugdíj iránti kérelem az ONYF. 3515-272/B jelű nyomtatványon, vagy a K02 számú 

űrlapon terjeszthető elő. 

Nyomtatványok elérhetősége: 

www.onyf.hu honlap „Nyomtatványtár” menüpont. 

 

Ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

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

168/1997. (X.6) Kormányrendelet. 

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások 

fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény. 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény. 

 

3. 

 

Ügytípus fajtája: korhatár előtti ellátás 

 

Eljárás típusa: hatósági eljárás 

 

Alapvető eljárási szabályok: a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a 

továbbiakban: Tny.), valamint a végrehajtására kiadott 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

TnyR.), a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény  

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: írásban postai úton, elektronikusan vagy 

személyesen az ügyfélszolgálatokon, formanyomtatvány benyújtásával. 

 

Ügyintézés határideje: 22 munkanap 

                                      fellebbezési határidő: 15 naptári nap 

 

Ügyek intézését segítő útmutatók: a tájékoztatók elérhetőek a www.onyf.hu honlapon 

 

Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

A korhatár betöltése előtt megállapítható ellátás a jogszabály által előírt jogosultsági feltételek megléte 

esetén. Korhatár előtti öregségi nyugdíj (előrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj, 

korkedvezményes nyugdíj, bányásznyugdíj, korengedményes nyugdíj, ún. művésznyugdíj, a 

polgármestereknek, az Európai Parlamenti és országgyűlési képviselőknek külön szabályok alapján 

megállapított öregségi nyugdíj) 2011. december 31-ét követő kezdő naptól nem állapítható meg. 

Korhatár előtti ellátásra jogosult 

1. az, aki 2011. december 31-éig az előrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj 

igénybevételéhez a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: 

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

szolgálati időt megszerezte, 

http://www.onyf.hu/


2. az az 1953. évben született nő, aki 59. életévét betöltötte és a korhatár előtti ellátás kezdő napjáig, de 

legkésőbb 2012. december 31-éig legalább 37 év szolgálati időt szerzett, 

3. az, aki a korhatár előtti ellátás kezdő napjáig, de legkésőbb 2014. december 31-éig a Tny. 2012. 

január 1-jét megelőzően hatályos szabályai szerint korkedvezményre jogosultságot szerzett, 

4. az, aki 2011. december 31-éig a bányásznyugdíjról szóló 150/1991. (XII. 4.) Korm. rendelet 2012. 

január 1-jét megelőzően hatályos szabályai szerint a bányásznyugdíjra való jogosultságot megszerezte, 

5. az, aki 2011. december 31-éig az egyes művészeti tevékenységeket folytatók öregségi nyugdíjra 

jogosultságáról szóló 5/1992. (I. 13.) Korm. rendelet 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályai 

szerint öregségi nyugdíjra jogosultságot szerzett, 

6. az, aki 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, 

csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjra, bányásznyugdíjra, korengedményes nyugdíjra vagy 

az egyes művészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdíjára jogosult lett volna, feltéve, hogy a 

korhatár előtti ellátás kezdő napjáig az öregségi nyugdíjkorhatárt nem töltötte be, a korhatár előtti ellátás 

kezdő napján biztosítással járó jogviszonyban nem áll, átmeneti bányászjáradékra vagy balettművészeti 

életjáradékra nem jogosult, és a korhatár előtti ellátás kezdő napján rendszeres pénzellátásban nem 

részesül. 

Az igény az igénylő lakóhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal nyugdíjbiztosítási igazgatóságán 

személyesen, vagy postai úton nyújtható be. Az igény elektronikus úton is előterjeszthető. 

Az igény benyújtásakor csatolandók a szolgálati idők igazolására alkalmas okiratok (pl. munkakönyv, 

ipari tanuló munkakönyv vagy szakmunkás bizonyítvány, katonakönyv, egyetemi, nappali tagozaton 

folytatott tanulmányok esetén főiskolai leckekönyv, munkaviszony igazolások stb.) a személyi adatokat 

igazoló okiratok (férfiak esetében születési anyakönyvi kivonat, nők esetében házassági anyakönyvi 

kivonat, illetve amennyiben 1968. előtt gyermeke született a gyermekek születési anyakönyvi kivonata ), 

személyes megjelenés alkalmával: személyi igazolvány, vagy más – a személyi adatok igazolásra 

alkalmas - egyéb okirat, illetve lakcímkártya. 

 

Az eljárás illeték- és költségmentes. 

 

Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:  

Az ellátás megállapítása iránti igényt az ONYF. 3515-270 jelű nyomtatványon, vagy a K03 számú 

űrlapon lehet előterjeszteni. 

Nyomtatványok elérhetősége: 

www.onyf.hu honlap Nyomtatványtár. 

 

Ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati 

járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény, annak a végrehajtásáról rendelkező 333/2011. (XII.29.) 

számú Korm. Rendelet. 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény.  

 

4. 

 

Ügytípus fajtája: balett művészeti életjáradék 

 

Eljárás típusa: hatósági eljárás 

 

Alapvető eljárási szabályok: a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a 

továbbiakban: Tny.), valamint a végrehajtására kiadott 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 



TnyR.), a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: írásban postai úton, elektronikusan vagy 

személyesen az ügyfélszolgálatokon, formanyomtatvány benyújtásával. 

 

Ügyintézés határideje: 22 munkanap 

                                      fellebbezési határidő: 15 naptári nap 

 

Ügyek intézését segítő útmutatók: a tájékoztatók elérhetőek a www.onyf.hu honlapon 

 

Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

A balett művészek részére megállapítható öregség nyugdíjkorhatár betöltése előtti ellátás a jogszabály 

által előírt feltételek megléte esetén. 

Balett művészeti életjáradékra jogosult az a személy, aki 

- a Magyar Nemzeti Balettnál, a Győri Balettnál, a Pécsi Balettnál, a Szegedi Kortárs Balettnál vagy ezek 

jogelődjeinél összesen legalább huszonöt éven át - ide nem értve a képzés idejét - magántáncosi vagy 

tánckari tevékenységet főfoglalkozásszerűen folytatott, 

- legalább huszonöt év szolgálati időt szerzett, 

- az öregségi nyugdíjkorhatárt nem töltötte be, 

- azon a napon, amelytől kezdődően a balett művészeti életjáradékot megállapítják, biztosítással járó 

jogviszonyban nem áll, és 

- azon a napon, amelytől kezdődően a balett művészeti életjáradékot megállapítják, a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés i) pontja szerinti 

rendszeres pénzellátásban - az özvegyi nyugdíj, a baleseti hozzátartozói nyugellátások, a 

hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, 

valamint az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított, ezekkel azonos típusú ellátások 

kivételével - nem részesül. 

Az igény az igénylő lakóhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal nyugdíjbiztosítási igazgatóságán 

személyesen, vagy postai úton nyújtható be. Az igény elektronikus úton is előterjeszthető. Az igény 

benyújtásakor csatolandók a szolgálati idők igazolására alkalmas okiratok (pl. munkakönyv, ipari tanuló 

munkakönyv vagy szakmunkás bizonyítvány, katonakönyv, egyetemi, nappali tagozaton folytatott 

tanulmányok esetén főiskolai leckekönyv, munkaviszony igazolások stb.) a személyi adatokat igazoló 

okiratok (férfiak esetében születési anyakönyvi kivonat, nők esetében házassági anyakönyvi kivonat, 

illetve amennyiben 1968. előtt gyermeke született a gyermekek születési anyakönyvi kivonata ), 

személyes megjelenés alkalmával: személyi igazolvány, vagy más – a személyi adatok igazolásra 

alkalmas - egyéb okirat, illetve lakcímkártya. 

 

Az eljárás illeték- és költségmentes. 

 

Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:  

Az ellátás iránti kérelem az ONYF. 3515-270 jelű nyomtatványon, vagy a K03 számú űrlapon 

terjeszthető elő. 

Nyomtatványok elérhetősége: 

www.onyf.hu honlap Nyomtatványtár. 

 

Ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati 

járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvénnyel módosított az előadó-művészeti szervezetek 

támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 

A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati 

járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény, annak a végrehajtásáról rendelkező 333/2011. (XII.29.) 

számú Korm. Rendelet. 
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A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény.  

 

5. 

 

Ügytípus fajtája: átmeneti bányász járadék 

 

Eljárás típusa: hatósági eljárás 

 

Alapvető eljárási szabályok: a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a 

továbbiakban: Tny.), valamint a végrehajtására kiadott 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

TnyR.), a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: írásban postai úton, elektronikusan vagy 

személyesen az ügyfélszolgálatokon, formanyomtatvány benyújtásával. 

 

 

Ügyintézés határideje: 22 munkanap (2013.04.01-től 17 munkanap) 

                                      fellebbezési határidő: 15 naptári nap 

 

Ügyek intézését segítő útmutatók: a tájékoztatók elérhetőek a www.onyf.hu honlapon 

 

Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

A bányászok részére megállapítható öregség nyugdíjkorhatár betöltése előtti ellátás a jogszabály által 

előírt feltételek megléte esetén. 

A 23/1991. (II.9.) Korm. rendelet 5/F. § -a szerint az alábbi személyek jogosultak bányászok 

egészségkárosodási járadékára: 

(1) A bányászok egészségkárosodási járadékára (a továbbiakban: járadék) az a személy  

jogosult, akinek egészségkárosodása legalább 29%-os mértékű,  

a) saját jogú nyugellátásra nem jogosult,  

b) nem részesül rendszeres pénzellátásban, keresetkiegészítésben, átmeneti keresetkiegészítésben,  

jövedelemkiegészítésben, átmeneti jövedelemkiegészítésben,  

c) a járadék megállapításakor keresőtevékenységet nem folytat, és  

d) a keresőtevékenység megszűnését megelőzően megváltozott munkaképességére, illetve  

egészségkárosodására tekintettel a bányászokat megillető keresetkiegészítésben vagy átmeneti  

keresetkiegészítésben részesült.  

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl járadékra jogosult az a személy is, aki  

a) bányászati tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetnél legalább 10 évet földalatti  

munkakörben töltött el,  

b) a bányászati szolgálata során, vagy azt követően, de a bányászati tevékenysége következtében  

legalább 29%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett,  

c) 2011. december 31-én rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, 2012. január 1-jétől a  

megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011.  

évi CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) szerinti megváltozott munkaképességű személyek  

ellátásában részesült, és  

d) az (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt feltételeknek megfelel.  

Az igény az igénylő lakóhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal nyugdíjbiztosítási igazgatóságán 

személyesen, vagy postai úton nyújtható be. Az igény elektronikus úton is előterjeszthető. 

Az igény benyújtásakor csatolandók a szolgálati idők igazolására alkalmas okiratok (pl. munkakönyv, 

ipari tanuló munkakönyv vagy szakmunkás bizonyítvány, katonakönyv, egyetemi, nappali tagozaton 

folytatott tanulmányok esetén főiskolai leckekönyv, munkaviszony igazolások, orvosi iratok), amennyiben 

az ügyfél rendelkezik vele, úgy az egészségkárosodás mértékét igazoló szakhatósági állásfoglalás, a 
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személyi adatokat igazoló okiratok, személyes megjelenés alkalmával: személyi igazolvány, vagy más – 

a személyi adatok igazolásra alkalmas - egyéb okirat, illetve lakcímkártya. 

 

Az eljárás illeték- és költségmentes. 

 

Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:  

Az ellátás iránti kérelem az ONYF. 3515-270 jelű nyomtatványon, vagy a K03 számú űrlapon 

terjeszthető elő. 

Nyomtatványok elérhetősége: 

www.onyf.hu honlap Nyomtatványtár. 

 

Ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

Az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló 23/1991. (II.9.) Korm. 

rendelet 

A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati 

járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény, annak a végrehajtásáról rendelkező 333/2011. (XII.29.) 

számú Korm. Rendelet. 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény. 

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

 

6. 

 

Ügytípus fajtája: baleseti járadék 

 

Eljárás típusa: hatósági eljárás 

 

Alapvető eljárási szabályok: a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a 

továbbiakban: Tny.), valamint a végrehajtására kiadott 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

TnyR.), a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: írásban postai úton, elektronikusan vagy 

személyesen az ügyfélszolgálatokon, formanyomtatvány benyújtásával. 

 

Ügyintézés határideje: 22 munkanap 

                                      fellebbezési határidő: 15 naptári nap 

 

Ügyek intézését segítő útmutatók: a tájékoztatók elérhetőek a www.onyf.hu honlapon 

 

Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

Üzemi baleset (foglalkozási betegség) esetén keletkező egészségkárosodás esetén megállapítható 

ellátás. 

Jogosultak köre: 

Az, akinek üzemi baleset (foglalkozási betegség) következtében 13 százalékot meghaladó mértékű 

egészségkárosodása keletkezett, de megváltozott munkaképességű személyek ellátásai nem illetik meg. 

A baleseti járadék iránti igényt az üzemi baleset bekövetkezése napjától számított három éven belül, 

illetőleg a foglalkozási megbetegedés megállapítását követő egy éven belül lehet a kérelem 

benyújtásával érvényesíteni. 

Az igény az igénylő lakóhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal nyugdíjbiztosítási igazgatóságán 

személyesen, vagy postai úton nyújtható be. Az igény elektronikus úton is előterjeszthető. 

Az igénybejelentéshez csatolni kell a baleseti táppénz megállapítására jogosult szervnek az üzemi 

baleset (foglalkozási betegség) tényének megállapításáról hozott döntését, a személyi adatokat igazoló 

okiratokat (születési anyakönyvi kivonat vagy házassági anyakönyvi kivonat), személyes megjelenés 
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alkalmával: személyi igazolvány, vagy más – a személyi adatok igazolására alkalmas - egyéb okirat, 

illetve lakcímkártya. 

 

Az eljárás illeték- és költségmentes. 

 

Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:  

A baleseti járadékot az e célra rendszeresített ONYF. 3515-274. jelű vagy K05 számú 

formanyomtatványon kell igényelni.  

Nyomtatványok elérhetősége: 

www.onyf.hu honlap Nyomtatványtár. 

 

Ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, és a 217/1997. (XII. 1.) számú 

kormányrendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 

végrehajtásáról. 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény. 

 

7. 

 

Ügytípus fajtája: rokkantsági járadék 

 

Eljárás típusa: hatósági eljárás 

 

Alapvető eljárási szabályok: a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a 

továbbiakban: Tny.), valamint a végrehajtására kiadott 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

TnyR.), a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: írásban postai úton, elektronikusan vagy 

személyesen az ügyfélszolgálatokon, formanyomtatvány benyújtásával. 

 

 

Ügyintézés határideje: 22 munkanap 

                                      fellebbezési határidő: 15 naptári nap 

 

Ügyek intézését segítő útmutatók: a tájékoztatók elérhetőek a www.onyf.hu honlapon 

 

Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

Rokkantsági járadékra az jogosult, aki a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szakhatósági 

állásfoglalása szerint a 25. életéve betöltése előtt teljesen munkaképtelenné válik, illetve 80 százalékos 

vagy azt meghaladó mértékű egészségkárosodást szenvedett és részére nyugellátást, baleseti 

nyugellátást nem állapítottak meg. A rokkantsági járadék megállapításának nem feltétele, hogy az 

igénylő szolgálati időt szerezzen.  

Jogosultak köre: a 18. életévét betöltött, fentieknek megfelelő személy. 

Az igény az igénylő lakóhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal nyugdíjbiztosítási igazgatóságán 

személyesen az igénylő/meghatalmazottja vagy törvényes képviselője által, vagy postai úton nyújtható 

be. Az igény elektronikus úton is előterjeszthető. 

Az igénybejelentéskor a kérelmezőnek csatolnia kell: 

- az egészségi állapotára, gyógykezelésére, rehabilitációjára vonatkozó összefoglaló adatokat 

tartalmazó, a házi orvostól, kezelőorvostól beszerezhető véleményt („Beutalót"), 

- az egészségügyi ellátásról szóló zárójelentés(eke)t. 
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- a személyi adatokat igazoló okiratokat (születési vagy házassági anyakönyvi kivonat), személyes 

megjelenés alkalmával: személyi igazolvány, vagy más – a személyi adatok igazolására alkalmas - 

egyéb okirat, illetve lakcímkártya. 

 

Az eljárás illeték- és költségmentes. 

 

Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:  

Az igény az erre a célra rendszeresített ONYF. 3515-270/D. (K26) számú formanyomtatvány kitöltésével 

érvényesíthető. 

Nyomtatványok elérhetősége: 

www.onyf.hu honlap Nyomtatványtár. 

 

Ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

A 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet a rokkantsági járadékról. 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény. 

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

168/1997. (X.6) kormányrendelet 

 

8. 

 

Ügytípus fajtája: özvegyi nyugdíj 

 

Eljárás típusa: hatósági eljárás 

 

Alapvető eljárási szabályok: a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a 

továbbiakban: Tny.), valamint a végrehajtására kiadott 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

TnyR.), a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: írásban postai úton, elektronikusan vagy 

személyesen az ügyfélszolgálatokon, formanyomtatvány benyújtásával. 

 

Ügyintézés határideje: 22 munkanap 

                                      fellebbezési határidő: 15 naptári nap 

 

Ügyek intézését segítő útmutatók: a tájékoztatók elérhetőek a www.onyf.hu honlapon 

 

Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

Özvegyi nyugdíjra az jogosult, akinek házastársa, bejegyzett élettársa (a továbbiakban együtt: 

házastárs) öregségi nyugdíjasként (ideértve azt is, aki a mezőgazdasági szövetkezeti tagok öregségi, 

munkaképtelenségi járadékában, illetőleg a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű 

öregségi, munkaképtelenségi járadékában részesült) halt meg, illetve az elhalálozás szerinti 

életkorának megfelelő szolgálati időt megszerezte. 

Az ideiglenes özvegyi nyugdíj megszűnését követően az jogosult özvegyi nyugdíjra, aki a jogszerző 

halálakor betöltötte a reá irányadó öregségi nyugdíjra jogosító korhatárt, vagy megváltozott 

munkaképességű, vagy házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg 

vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodik. 

Özvegyi nyugdíj jár akkor is, ha a fenti feltételek valamelyike a házastárs 

a) 1993.03.01. előtti halála esetén, az elhalálozástól számított 15 éven belül, 

b) 1993.02.28. utáni  halála esetén, az elhalálozástól számított 10 éven belül 

következik be. 

Jogosultak köre: a házastárs, a bejegyzett élettárs, az elvált házastárs és az élettárs kaphat a 

társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén. 
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Az igény az igénylő lakóhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal nyugdíjbiztosítási igazgatóságán 

személyesen, vagy postai úton nyújtható be. A nyugdíjigény elektronikus úton is előterjeszthető. 

A kérelmet a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz kell benyújtani, ha 

- a jogszerző már öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, 

balettművészeti életjáradékban vagy átmeneti bányászjáradékban részesült, kivéve, ha a jogosult a  

korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati 

járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 18.§ (3) bekezdése alapján kéri az ellátás megállapítását, 

- ha az elhunyt jogán hozzátartozói nyugellátás már megállapításra került. 

 Az igénybejelentő laphoz mellékelni kell a házassági anyakönyvi kivonatot, a bejegyzett élettársi 

kapcsolatról szóló anyakönyvi kivonatot, a halotti anyakönyvi kivonatot, az élettársak együttéléséről szóló 

hatósági bizonyítványt, az elvált vagy különélő házastárs, illetőleg bejegyzett élettárs tartásdíj 

megállapító bírósági ítéletét, közjegyzői végzését vagy a tartásdíj fizetését igazoló okmányokat. 

A fentieken túl - ha a jogszerző nem nyugdíjasként hunyt el az elhalt szolgálati idejére vonatkozó iratokat 

(pl. igazolásokat, munkakönyvet, katonakönyvet, stb.) is csatolni kell. 

Az eljárás illeték- és költségmentes. 

 

Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:  

Az özvegyi nyugdíj megállapítása iránti kérelmet, az erre a célra rendszeresített ONYF 3515-275, a KET-

3300-399/6. vagy a KET-3300-279/6. jelű nyomtatványon, vagy a K08, illetőleg a K13 vagy K14 jelű 

űrlapon kell előterjeszteni. 

Nyomtatványok elérhetősége: 

www.onyf.hu honlap Nyomtatványtár. 

 

Ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

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

168/1997. (X.6) kormányrendelet. 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény. 

 

9. 

 

Ügytípus fajtája: özvegyi járadék 

 

Eljárás típusa: hatósági eljárás 

 

Alapvető eljárási szabályok: a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a 

továbbiakban: Tny.), valamint a végrehajtására kiadott 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

TnyR.), a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: írásban postai úton, elektronikusan vagy 

személyesen az ügyfélszolgálatokon,  

 

Ügyintézés határideje: 22 munkanap 

                                      fellebbezési határidő: 15 naptári nap 

 

Ügyek intézését segítő útmutatók: a tájékoztatók elérhetőek a www.onyf.hu honlapon 

 

Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

Az özvegyi járadék az özvegyi nyugdíjhoz tartozó ellátási forma. A magánnyugdíj rendszerből visszalépő 

tagok halála esetén állapítható meg. Az elhunyt biztosított társadalombiztosítási egyéni számláján 

nyilvántartott nyugdíjcélú befizetéseinek összege alapján a Nyugdíjbiztosítási Alap az özvegyi nyugdíjra 

jogosult személy - mint az elhunyt biztosított különös jogutódja - számára özvegyi járadékot fizet, 

amennyiben az özvegyi járadék összege magasabb, mint a törvényben meghatározott özvegyi nyugdíj 

összege. 

http://www.onyf.hu/


Özvegyi járadék fizetése esetén özvegyi nyugdíj nem folyósítható. 

Jogosultak köre: a házastárs, a bejegyzett élettárs, az elvált házastárs és az élettárs. 

Az igény az igénylő lakóhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal nyugdíjbiztosítási igazgatóságán 

személyesen, vagy postai úton nyújtható be. A nyugdíjigény elektronikus úton is előterjeszthető. 

Az igénybejelentő laphoz mellékelni kell a házassági anyakönyvi kivonatot, a bejegyzett élettársi 

kapcsolatról szóló anyakönyvi kivonatot, a halotti anyakönyvi kivonatot, az élettársak együttéléséről szóló 

hatósági bizonyítványt, az elvált vagy különélő házastárs, illetőleg bejegyzett élettárs tartásdíj 

megállapító bírósági ítéletét, közjegyzői végzését vagy a tartásdíj fizetését igazoló okmányokat. 

A fentieken túl - ha a jogszerző nem nyugdíjasként hunyt el - az eljárás egyszerűsítése érdekében az 

elhalt szolgálati idejére vonatkozó iratokat (pl. igazolásokat, munkakönyvet, katonakönyvet, stb.) is 

csatolni lehet. 

Az eljárás illeték- és költségmentes. 

 

Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:  

Az özvegyi nyugdíj megállapítása iránti kérelmet, az erre a célra rendszeresített ONYF 3515-275, a KET-

3300-399/6. vagy a KET-3300-279/6. jelű nyomtatványon, vagy a K08 , illetőleg a K13 vagy K14 jelű 

űrlapon kell előterjeszteni. 

Nyomtatványok elérhetősége: 

www.onyf.hu honlap Nyomtatványtár. 

 

Ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

2010. évi CLIV. törvény a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-

választás lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról 

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény. 

 

10. 

 

Ügytípus fajtája: árvaellátás 

 

Eljárás típusa: hatósági eljárás 

 

Alapvető eljárási szabályok: a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a 

továbbiakban: Tny.), valamint a végrehajtására kiadott 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

TnyR.), a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: írásban postai úton, elektronikusan vagy 

személyesen az ügyfélszolgálatokon, formanyomtatvány benyújtásával. 

 

Ügyintézés határideje: 22 munkanap 

                                      fellebbezési határidő: 15 naptári nap 

 

Ügyek intézését segítő útmutatók: a tájékoztatók elérhetőek a www.onyf.hu honlapon 

 

Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

Árvaellátásra az a gyermek jogosult - ideértve a házasságban vagy az élettársi közösségben együtt élők 

egy háztartásban közösen nevelt gyermeket is -, akinek szülője öregségi nyugdíjasként (ideértve azt 

is, aki a mezőgazdasági szövetkezeti tagok öregségi, munkaképtelenségi járadékában, illetőleg a 

mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadékában 

részesült) halt meg, illetve az elhalálozás szerinti életkorának megfelelő szolgálati időt megszerezte. 

Csatolandó iratok: halotti anyakönyvi kivonat; a gyermek születési anyakönyvi kivonata; szükség esetén 

iskolalátogatási bizonyítvány, illetve a beteg gyermek egészségi állapotát igazoló 3 hónapnál nem 

http://www.onyf.hu/


régebbi szakorvosi igazolás; aktív korú jogszerző esetén, az előbbi iratokon túl a jogszerző szolgálati 

idejére vonatkozó okmányok is mellékelendők. 

Az igény az igénylő lakóhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal nyugdíjbiztosítási igazgatóságán 

személyesen, vagy postai úton nyújtható be. A nyugdíjigény elektronikus úton is előterjeszthető. 

A kérelmet a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz kell benyújtani, ha 

- a jogszerző már öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, 

balettművészeti életjáradékban vagy átmeneti bányászjáradékban részesült, kivéve, ha a jogosult a  

korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati 

járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 18.§ (3) bekezdése alapján kéri az ellátás megállapítását, 

- ha az elhunyt jogán hozzátartozói nyugellátás már megállapításra került. 

Az eljárás illeték- és költségmentes. 

 

Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:  

Az árvaellátást az erre a célra rendszeresített ONYF. 3515-275/B. jelű (K11 számú űrlap), nyugdíjasként 

elhunyt jogszerző esetén a KET-330-377/8. jelű (K23 számú űrlap) nyomtatványon kell igényelni. 

Nyomtatványok elérhetősége: 

www.onyf.hu honlap Nyomtatványtár. 

 

Ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

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

168/1997. (X.6) kormányrendelet. 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény. 

 

11. 

 

Ügytípus fajtája: szülői nyugdíj 

 

Eljárás típusa: hatósági eljárás 

 

Alapvető eljárási szabályok: a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a 

továbbiakban: Tny.), valamint a végrehajtására kiadott 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

TnyR.), a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: írásban postai úton, elektronikusan vagy 

személyesen az ügyfélszolgálatokon, formanyomtatvány benyújtásával. 

 

Ügyintézés határideje: 22 munkanap 

                                      fellebbezési határidő: 15 naptári nap 

 

Ügyek intézését segítő útmutatók: a tájékoztatók elérhetőek a www.onyf.hu honlapon 

 

Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

Szülői nyugdíjra az a szülő jogosult, akinek a gyermeke öregségi nyugdíjasként (ideértve azt is, aki a 

mezőgazdasági szövetkezeti tagok öregségi, munkaképtelenségi járadékában, illetőleg a 

mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadékában 

részesült) halt meg, illetve az elhalálozás szerinti életkorának megfelelő szolgálati időt megszerezte. 

Jogosultak köre: szülői nyugdíjra – a fenti feltétel fennállása esetén - a szülő, nagyszülő jogosult, ha a 

szülő, nagyszülő a gyermekének, unokájának halálakor megváltozott munkaképességű volt, vagy a 65. 

életévét betöltötte, és a szülőt, nagyszülőt a gyermeke, unokája a halálát megelőző egy éven át 

túlnyomó részben eltartotta. 

Az igény az igénylő lakóhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal nyugdíjbiztosítási igazgatóságán 

személyesen, vagy postai úton nyújtható be. A nyugdíjigény elektronikus úton is előterjeszthető. 

http://www.onyf.hu/


A kérelmet a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz kell benyújtani, ha 

- a jogszerző már öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, 

balettművészeti életjáradékban vagy átmeneti bányászjáradékban részesült, kivéve, ha a jogosult a  

korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati 

járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 18.§ (3) bekezdése alapján kéri az ellátás megállapítását, 

- ha az elhunyt jogán hozzátartozói nyugellátás már megállapításra került. 

A kérelemhez mellékelni kell a halotti anyakönyvi kivonat, a szülőre vonatkozó házassági, vagy születési 

anyakönyvi kivonat. Ha a jogszerző nem részesült már öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban, 

szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban vagy átmeneti bányászjáradékban, úgy a 

szolgálati időre vonatkozó igazolások is csatolandók. 

Az eljárás illeték- és költségmentes. 

 

Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:  

A szülői nyugdíjat írásban, az erre a célra rendszeresített ONYF. 3515-276/A. jelű (K12 számú űrlapon), 

vagy a K30 számú űrlapon kell igényelni.  

Nyomtatványok elérhetősége: 

www.onyf.hu honlap Nyomtatványtár. 

 

Ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

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

168/1997. (X.6) kormányrendelet. 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény. 

 

12. 

 

Ügytípus fajtája: Baleseti hozzátartozói nyugellátások 

 

Eljárás típusa: hatósági eljárás 

 

Alapvető eljárási szabályok: a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a 

továbbiakban: Tny.), valamint a végrehajtására kiadott 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

TnyR.), a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: írásban postai úton, elektronikusan vagy 

személyesen az ügyfélszolgálatokon, formanyomtatvány benyújtásával. 

 

Ügyintézés határideje: 22 munkanap 

                                      fellebbezési határidő: 15 naptári nap 

 

Ügyek intézését segítő útmutatók: a tájékoztatók elérhetőek a www.onyf.hu honlapon 

 

Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

Baleseti hozzátartozói nyugellátás akkor illeti meg az elhunyt hozzátartozóit, ha a sérült üzemi baleset 

vagy foglalkozási betegség következtében hunyt el. 

A baleseti hozzátartozói nyugellátások: a baleseti ideiglenes özvegyi nyugdíj, a baleseti özvegyi nyugdíj, 

a baleseti árvaellátás és a baleseti szülői nyugdíj. 

A baleseti hozzátartozói nyugellátások jogosultsági feltételrendszere abban különbözik a hozzátartozói 

nyugellátásoktól, hogy a hozzátartozót a baleseti nyugellátás a jogszerző (elhunyt) szolgálati idejére 

tekintet nélkül megilleti. Egyebekben a jogosultsági feltételek megegyeznek, az özvegyi nyugdíjra, az 

árvaellátásra és a szülői nyugdíjra vonatkozó rendelkezésekben rögzített feltételekkel. 

Jogosultak köre: özvegy, árva, szülő. 

http://www.onyf.hu/


Az igény az igénylő lakóhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal nyugdíjbiztosítási igazgatóságán 

személyesen, vagy postai úton nyújtható be. Az igény elektronikus úton is előterjeszthető. 

A kérelmet a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz kell benyújtani, ha 

- a jogszerző már öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, 

balettművészeti életjáradékban vagy átmeneti bányászjáradékban részesült, kivéve, ha a jogosult a  

korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati 

járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 18.§ (3) bekezdése alapján kéri az ellátás megállapítását, 

- ha az elhunyt jogán hozzátartozói nyugellátás már megállapításra került. 

Csatolandó iratok: halotti anyakönyvi kivonat, a gyermek születési anyakönyvi kivonata, szükség esetén 

iskolalátogatási bizonyítvány, illetve a beteg gyermek egészségi állapotát igazoló 3 hónapnál nem 

régebbi szakorvosi igazolás. 

Az eljárás illeték- és költségmentes. 

 

Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:  

A baleseti özvegyi nyugdíj megállapítása iránti kérelmet, az erre a célra rendszeresített ONYF 3515-

275, a KET-3300-399/6. vagy a KET-3300-279/6 jelű nyomtatványon, vagy a K08 , illetőleg a K13 vagy 

K14  jelű űrlapon kell előterjeszteni. 

Az igénybejelentő laphoz mellékelni kell a házassági anyakönyvi kivonatot, a bejegyzett élettársi 

kapcsolatról szóló anyakönyvi kivonatot, a halotti anyakönyvi kivonatot, az élettársak együttéléséről szóló 

hatósági bizonyítványt, az elvált vagy különélő házastárs, illetőleg bejegyzett élettárs tartásdíj 

megállapító bírósági ítéletét, közjegyzői végzését vagy a tartásdíj fizetését igazoló okmányokat. 

 

A baleseti szülői nyugdíjat írásban, az erre a célra rendszeresített ONYF. 3515-276/A. jelű (K12 

számú űrlapon),  a KET- 3300-400. jelű formanyomtatványon kell igényelni. 

Nyomtatványok elérhetősége: 

www.onyf.hu honlap Nyomtatványtár. 

 

Ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

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

168/1997. (X.6) kormányrendelet. 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény. 

 

13. 

 

Ügytípus fajtája: nyugdíjnövelés iránti kérelmek 

 

Eljárás típusa: hatósági eljárás 

 

Alapvető eljárási szabályok: a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a 

továbbiakban: Tny.), valamint a végrehajtására kiadott 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

TnyR.), a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: írásban postai úton, elektronikusan vagy 

személyesen az ügyfélszolgálatokon, formanyomtatvány benyújtásával. 

 

Ügyintézés határideje: 22 munkanap 

                                      fellebbezési határidő: 15 naptári nap 

 

Ügyek intézését segítő útmutatók: a tájékoztatók elérhetőek a www.onyf.hu honlapon 

 

 

Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

http://www.onyf.hu/


A saját jogú nyugellátásban részesülő személy – ideértve azt is, akinek a nyugellátása a törvény 

rendelkezései szerint szünetel (t)- nyugellátásának kérelemre történő megemelése, melynek mértéke a 

saját jogú nyugdíjasként történt foglalkoztatása, illetve egyéni vagy társas vállalkozóként kiegészítő 

tevékenysége alapján, az általa ezen időszakban fizetendő nyugdíjjárulék alapjául szolgáló havi 

átlagkereset 0,5 százaléka. A növelésre irányuló kérelmet évente egy alkalommal, legkorábban a 

kereset, jövedelem megszerzését követő naptári évben lehet benyújtani. Ha a növelés iránti kérelem 

több naptári évben szerzett keresetre, jövedelemre vonatkozik, akkor a növelés összegét naptári 

évenként kell meghatározni. 

Ha a növelésre jogosult személy a növelés megállapítása előtt elhunyt, a növelésre szerzett jog a 

hozzátartozói nyugellátásra jogosult személy kérelmére a hozzátartozói nyugellátás megállapítására 

irányuló eljárás során érvényesíthető. Ebben az esetben a kérelem abban az évben is benyújtható, 

amelyben az elhunyt az emelés alapjául szolgáló jövedelmet, keresetet megszerezte. 

alkalmazhatók. 

Jogosultak köre: 

Saját jogú nyugellátásban részesülő személy. 

Az igény az igénylő lakóhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal nyugdíjbiztosítási igazgatóságán 

személyesen, vagy postai úton nyújtható be. Az igény elektronikus úton is előterjeszthető. 

Ha a kérelmező nem rendelkezik magyarországi lakóhellyel, a kérelem elbírálása a Nyugdíjfolyósító 

Igazgatóság hatáskörébe tartozik. 

Az igénybejelentéskor (amennyiben rendelkezésére áll) a kérelmezőnek csatolnia kell a jogviszonyokra, 

jövedelemre, díjazásra vonatkozó nyilvántartó lapot, vagy igazolást. 

Az eljárás illeték- és költségmentes. 

 

Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:  

Az igényt az erre rendszeresített nyomtatványon (K27 számú igénybejelentő lap) írásban kell benyújtani. 

Nyomtatványok elérhetősége: 

www.onyf.hu honlap Nyomtatványtár. 

 

Ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról, az annak végrehajtására kiadott 

168/1997. (X.6) kormányrendelet. 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény. 

 

14. 

 

Ügytípus fajtája: megállapodás megkötése szolgálati idő és a nyugdíj alapjául szolgáló jövedelem 

szerzése céljából 

 

Eljárás típusa: nem hatósági eljárás 

 

Alapvető eljárási szabályok: a 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a 

magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről, és a végrehajtásáról szóló 

195/1997. (XI.5.) Korm. rendelet.  

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: írásban postai úton, elektronikusan vagy 

személyesen az ügyfélszolgálatokon, formanyomtatvány benyújtásával. 

 

Ügyintézés határideje: 30 naptári nap 

 

Ügyek intézését segítő útmutatók: a tájékoztatók elérhetőek a www.onyf.hu honlapon 

 

Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

Megállapodás köthető: 

http://www.onyf.hu/


1. szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése (biztosítási jogviszony hiányában vagy 

annak szünetelése esetén), 

2. a felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányok idejének 

(ideértve a doktoranduszképzést is) szolgálati időként történő elismerésére céljából, 

3. öregségi teljes, illetve öregségi résznyugdíjra jogosultsághoz szükséges szolgálati idő szerzése 

végett, 

4. 1998. évre, a gyermekgondozási segély idejével megegyező otthoni gondozás idejére, és arra az 

időtartamra, amelyre a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény alapján a 

gyermekgondozási segély nem jár. 

A megállapodás megkötését a megállapodást kötő személy lakóhelye, kedvezményezett (jogszerző) 

személy esetén, a kedvezményezett személy lakóhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal 

nyugdíjbiztosítási igazgatósága előtt lehet személyesen vagy írásban kezdeményezni. 

Jogosultak köre: 

Belföldi nagykorú személy, 

- aki nem saját nyugdíjas, és 

- aki biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban nem áll, illetve akire a biztosítás nem terjed ki, vagy 

- biztosítása szünetel, 

Az igény az igénylő lakóhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal nyugdíjbiztosítási igazgatóságán 

személyesen, vagy postai úton nyújtható be. Az igény elektronikus úton is előterjeszthető. 

A megállapodás megkötéséhez szükséges okmányok 

A jogszerző: személyazonosságát igazoló okmányok, (személyazonosító igazolvány, ideiglenes 

személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány); TAJ számát tartalmazó hatósági 

igazolvány; adóazonosító jelét tartalmazó adóigazolvány; ha a megállapodást kötő azonos a jogszerző 

személyével és banki átutalással történik a nyugdíjbiztosítási és nyugdíjjárulék megfizetése, három 

hónapnál nem régebbi pénzforgalmi számlakivonat fejléce. 

Amennyiben a megállapodást kötő nem azonos a jogszerző személyével, a jogszerzőre vonatkozó, 

fentiekben felsorolt okmányokon túlmenően a megállapodást kötő magánszemélyre vonatkozó, a 

fentiekben felsorolt okmányok is szükségesek. 

Ha a megállapodást jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, illetve egyéni 

vállalkozó köti meg a jogszerző javára, a szerv, szervezet nevét, székhelyét, adószámát igazoló 

okmányok (cégjegyzék, társasági szerződés, alapító okirat, a NAV által kiállított, adószámot igazoló 

okmány stb.), egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány bemutatása, amennyiben banki átutalással 

történik a teljesítés, három hónapnál nem régebbi pénzforgalmi számlakivonat bemutatása is szükséges. 

A fenti okmányokon kívül az egyes megállapodásokhoz az alábbi okmányok csatolása, bemutatása 

szükséges: 

1. Amennyiben fizetés nélküli szabadság idejére kívánja szolgálati idő és nyugdíjalapot képező 

jövedelem szerzése céljából megállapodást kötni, a fizetés nélküli szabadságot igazoló foglalkoztatói 

engedély szükséges. 

2. Szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából előzetes letartóztatás, 

szabadságvesztés időtartamára kívánja a megállapodást megkötni, az időtartamra, illetve annak 

kezdetére vonatkozó jogerős bírósági döntés egy hitelesített másolati példánya szükséges. 

3. Ha mezőgazdasági őstermelőként 2009. január 1-jétől arra az időtartamra kíván szolgálati idő és 

nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából megállapodást megkötni, amelyre érvényes 

értékesítési betétlappal nem rendelkezik, a korábbiakban felsorolt okmányokon túlmenően a 

mezőgazdasági őstermelői igazolvány bemutatása, illetve annak hitelesített másolati példánya is 

szükséges. 

4. Amennyiben nemzetközi szervezetnél fennálló jogviszony idejére kíván szolgálati idő és nyugdíjalapot 

képező jövedelem szerzése céljából megállapodást kötni, a jogviszony időtartamát, illetve annak 

kezdetét igazoló szerződés szükséges.  

5. A gazdaságátadási jövedelempótló típusú támogatásban részesülő személy esetében a támogatást 

megállapító jogerős határozat egy hitelesített másolati példánya szükséges. 

6. A felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányok idejének 

szolgálati időként történő elismerése céljából a megállapodás megkötésének kezdeményezéséhez 



amennyiben a hallgatói jogviszony fennállása alatt történik a megállapodás megkötése, a felsőfokú 

tanulmányok idejére vonatkozó, az oktatási intézmény által tanulmányi időszakonként 

(félévenként/évenként) kiállított igazolás, amennyiben a hallgatói jogviszony megszűnését követően 

történik a megállapodás megkötése, a leckekönyv (index) bemutatása szükséges. 

7. Az öregségi teljes, illetve öregségi résznyugdíj jogosultsághoz szükséges szolgálati idő szerzése 

céljából a megállapodás megkötésének kezdeményezéséhez a nyugdíjigény tárgyában hozott első fokú 

határozat is szükséges. 

8. A gyermekgondozási segély (GYES) idejének szolgálati időként történő elismerése, céljából a 

megállapodás megkötéséhez a gyermek születési anyakönyvi kivonata (gyermek tartós betegsége 

esetén az erről szóló igazolás) szükséges. 

Az eljárás illeték- és költségmentes. 

 

Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:  

A megállapodás megkötését az erre rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus űrlapon (N10, 

N11) lehet kezdeményezni.  

Nyomtatványok elérhetősége: 

www.onyf.hu honlap Nyomtatványtár. 

 

Ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

A 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, 

valamint e szolgáltatások fedezetéről, és a végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI.5.) Korm. rendelet.  

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

168/1997. (X.6) kormányrendelet. 

 

15. 

 

Ügytípus fajtája: megtérítési igények érvényesítése, jogalap nélkül felvett ellátások 

visszakövetelése. 

 

Eljárás típusa: hatósági eljárás 

 

Alapvető eljárási szabályok: a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a 

továbbiakban: Tny.), valamint a végrehajtására kiadott 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

TnyR.), a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény. 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: hivatalból indul az eljárás 

 

Ügyintézés határideje:  22 munkanap 

     Jogalap nélkül kifizetett ellátás ügyében kiadott visszafizetésre és megtérítésre  

                                        kötelező határozat esetében a fellebbezési határidő: 15 naptári nap. 

 

Ügyek intézését segítő útmutatók: a tájékoztatók elérhetőek a www.onyf.hu honlapon 

 

Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

A megtérítési igények érvényesítése, jogalap nélkül felvett ellátások visszakövetelése hivatalból indított 

közigazgatási eljárás. 

A foglalkoztató köteles megtéríteni a baleseti hozzátartozói nyugellátást és a baleseti járadékot, ha a 

baleset annak a következménye, hogy ő vagy megbízottja a reá nézve kötelező munkavédelemre 

vonatkozó szabályokban foglalt kötelezettségének nem tett eleget. Ugyanilyen megtérítési kötelezettség 

terheli a foglalkoztatót akkor is, ha ő vagy alkalmazottja (tagja) a balesetet szándékosan idézte elő. 

Aki a nyugellátásra jogosult egészségkárosodásáért, haláláért felelős, köteles az emiatt nyújtott ellátást 

megtéríteni. A megtérítési kötelezettség olyan mértékben áll fenn, amilyen mértékben a felelősség 

megállapítható. 

http://www.onyf.hu/


A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv megtérítési igényét öt éven belül érvényesítheti. 

 

A jogalap nélkül felvett nyugellátás visszafizetésére, illetve megtérítésére köteles az, 

- a felvételtől számított kilencven napon belül az ellátást jogalap nélkül felvevő személy, 

- a kilencven nap elteltével, akinek a nyugellátás felvétele felróható, 

- ha az előzőek alapján a jogalap nélkül felvett nyugellátás nem követelhető vissza, az a foglalkoztató és 

egyéb szerv köteles megtéríteni a jogalap nélkül felvett nyugellátást, amely mulasztásának, vagy 

valóságtól eltérő adatszolgáltatásának következményeként került sor az ellátás felvételére. 

Kötelezettek köre: 

A megtérítési eljárások hivatalból indulnak, lefolytatásáért az igazgatóság költséget nem számít fel.  

 

Ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

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

168/1997. (X.6) kormányrendelet. 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény, és a végrehajtására kiadott 

217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet. 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény. 

Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény. 

 

16. 

 

Ügytípus fajtája: egyszeri segély  

 

Eljárás típusa: hatósági eljárás 

 

Alapvető eljárási szabályok: a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a 

továbbiakban: Tny.), valamint a végrehajtására kiadott 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

TnyR.), a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: írásban postai úton, elektronikusan vagy 

személyesen az ügyfélszolgálatokon, kormányablakokban 

Az igény az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatósághoz, a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz, vagy az 

igénylő lakóhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal nyugdíjbiztosítási igazgatóságán, 

személyesen, vagy postai úton nyújtható be. Az igény elektronikus úton is előterjeszthető. 

 

Ügyintézés határideje: 22 munkanap 

                                       Fellebbezésre jogszabályi lehetőség nincs. 

 

Ügyek intézését segítő útmutatók: a tájékoztatók elérhetőek a www.onyf.hu honlapon 

 

Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

A Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottja, valamint az Országos Nyugdíjbiztosítási 

Főigazgatóság Főigazgatója a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 

(Tny.) 66. § (1) bekezdése, valamint a végrehajtására kiadott 168/1997. (X. 6.) Kormányrendelet (TnyR.) 

72/B. § -ában meghatározottak szerint különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén 

egyszeri segély megállapítását engedélyezheti. 

Jogosultak köre: 

Egyszeri segélyre jogosult az alábbiakban felsorolt nyugellátásban részesülő személy, ha olyan 

élethelyzetbe került, amely létfenntartását súlyosan veszélyezteti. 

Sajátjogú nyugellátásban részesülő: 

- öregségi nyugdíjban, 

- rehabilitációs járadékban részesülő. 

http://www.onyf.hu/


Hozzátartozói nyugellátásban részesülő: 

- özvegyi nyugdíjban, 

- árvaellátásban, 

- szülői nyugdíjban, 

- baleseti hozzátartozói nyugellátásban, 

- özvegyi járadékban részesülő. 

Az eljárás illeték- és költségmentes. 

 

Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:  

Egyszeri segély engedélyezésére az érintett személy az ehhez rendszeresített formanyomtatványon, a 

K17 Űrlapon terjesztheti elő. 

Nyomtatványok elérhetősége: 

www.onyf.hu honlap Nyomtatványtár. 

 

Ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, és az annak végrehajtására 

kiadott 168/1997. (X.6) kormányrendelet. 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény. 

 

17. 

 

Ügytípus fajtája: kivételes nyugellátás-emelés  

 

Eljárás típusa: hatósági eljárás 

 

Alapvető eljárási szabályok: a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a 

továbbiakban: Tny.), valamint a végrehajtására kiadott 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

TnyR.), a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: írásban postai úton, elektronikusan vagy 

személyesen az ügyfélszolgálatokon, kormányablakokban 

Hozzátartozói nyugellátás emelése iránti igény a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz vagy az Országos 

Nyugdíjbiztosítási Főigazgatósághoz nyújtható be. 

Egyéb esetben az igény az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatósághoz, vagy az igénylő lakóhelye 

szerint illetékes megyei kormányhivatal nyugdíjbiztosítási igazgatóságán, személyesen, vagy postai úton 

nyújtható be. 

 

Ügyintézés határideje: 22 munkanap 

                                       Fellebbezésre jogszabályi lehetőség nincs. 

 

Ügyek intézését segítő útmutatók: a tájékoztatók elérhetőek a www.onyf.hu honlapon 

 

Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

A Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottja, valamint az Országos Nyugdíjbiztosítási 

Főigazgatóság Főigazgatója a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 

(Tny.) 66. § (1) bekezdése, valamint a végrehajtására kiadott 168/1997. (X. 6.) Kormányrendelet (TnyR.) 

72/B. § -ában meghatározottak szerint különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén 

kivételes nyugellátás-emelést engedélyezhet. 

Jogosultak köre: 

Kivételes nyugdíjemelésre jogosult az a nyugellátásban részesülő személy, aki 

- öregségi korhatárt betöltötte, vagy 

- megváltozott munkaképességű özvegy, illetve 

- árva, 
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- fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg, vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek jogán özvegyi 

nyugdíjban részesülő személy, 

- rehabilitációs járadékban részesül, 

- mezőgazdasági szövetkezeti járadékban, mezőgazdasági szakszövetkezeti járadékban, 

mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű járadékában részesül. 

Az eljárás illeték- és költségmentes. 

 

Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:  

Kivételes nyugdíjemelés engedélyezésére az érintett személy az ehhez rendszeresített 

formanyomtatványon, a K16 Űrlapon terjesztheti elő. 

Nyomtatványok elérhetősége: 

www.onyf.hu honlap Nyomtatványtár. 

 

Ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, és az annak végrehajtására 

kiadott 168/1997. (X.6) kormányrendelet. 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény. 

 

18. 

 

Ügytípus fajtája: kivételes nyugellátás megállapítása  

 

Eljárás típusa: hatósági eljárás 

 

Alapvető eljárási szabályok: a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a 

továbbiakban: Tny.), valamint a végrehajtására kiadott 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

TnyR.), a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:  

Hivatalból indul az eljárás, ha 16 év alatti gyermek árvaellátás iránti kérelmét azért utasítják el, mert az 

elhunyt jogszerző a szükséges szolgálati időt nem szerezte meg 

Kérelemre induló eljárás esetén: írásban postai úton, elektronikusan vagy személyesen az 

ügyfélszolgálatokon, formanyomtatvány benyújtásával. 

Kivételes nyugellátás megállapítása iránti kérelem özvegyi nyugdíj és árvaellátás esetén, ha az elhunyt 

már nyugellátásban részesült, valamint továbbtanuló árva árvaellátásának meghosszabbítása esetén a 

Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz vagy az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatósághoz nyújtható be. 

Egyéb esetben a kérelem benyújtható az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatósághoz, vagy az 

igénylő lakóhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal nyugdíjbiztosítási igazgatóságán személyesen, 

vagy postai úton nyújtható be.  

 

Ügyintézés határideje: 22 munkanap 

                                       Fellebbezésre jogszabályi lehetőség nincs. 

 

Ügyek intézését segítő útmutatók: a tájékoztatók elérhetőek a www.onyf.hu honlapon 

 

Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Főigazgatója a társadalombiztosítási nyugellátásról 

szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) 66. § (1) bekezdése, valamint a végrehajtására kiadott 168/1997. 

(X. 6.) Kormányrendelet (TnyR.) 72/B. § -ában meghatározottak szerint különös méltánylást érdemlő 

körülmények fennállása esetén kivételes nyugellátást állapíthat meg. 

Méltányosságból az alábbi kivételes nyugellátások állapíthatók meg: 

- kivételes öregségi nyugdíj, 

http://www.onyf.hu/


- kivételes özvegyi nyugdíj 

- kivételes árvaellátás. 

Kivételes nyugellátás megállapításának engedélyezésére csak a törvényes ellátásra való jogosultság 

iránti igény jogerős elutasítását követően van lehetőség. Kivételes nyugellátás engedélyezésére az 

érintett személy, illetőleg meghatalmazottja vagy törvényes képviselője kérelme alapján kerülhet sor. A 

kérelemben meg kell jelölni azokat a különös méltánylást érdemlő körülményeket, amelyek 

megalapozhatják a kérelem teljesíthetőségét. 

Jogosultak köre: 

- öregségi nyugdíjkorhatárt elérő személy, 

- megváltozott munkaképességű özvegy, 

- árva. 

Kivételes öregségi nyugellátás akkor állapítható meg, ha a kérelmező rendelkezik a nyugdíj 

megállapításához egyébként szükséges szolgálati idő legalább felével. 

Kivételes özvegyi nyugdíj, árvaellátás engedélyezhető, ha az elhunyt jogszerző az öregségi nyugdíj 

megállapításához szükséges szolgálati idő felével, vagy a Tny. 46. §.-ában meghatározott szolgálati idő 

felével rendelkezik, és az özvegy, illetve az árva megfelel az özvegyi nyugdíjra, illetve az árvaellátásra 

való jogosultság feltételeinek.  

Az eljárás illeték- és költségmentes. 

 

Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:  

A kérelem a „KÉRELEM-ADATLAP" elnevezésű nyomtatványon (K15 számú űrlap - nyugellátás 

méltányossági alapon történő megállapításához) nyújtható be.  

Nyomtatványok elérhetősége: 

www.onyf.hu honlap Nyomtatványtár. 

 

Ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, és az annak végrehajtására 

kiadott 168/1997. (X.6) kormányrendelet. 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény. 

 

19. 

 

Ügytípus fajtája: fizetési kedvezmény iránti kérelem elbírálása 

 

Eljárás típusa: hatósági eljárás 

 

Alapvető eljárási szabályok: a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a 

továbbiakban: Tny.), valamint a végrehajtására kiadott 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

TnyR.), a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: írásban postai úton, elektronikusan vagy 

személyesen az ügyfélszolgálatokon. 

 

Ügyintézés határideje: 22 munkanap 

                                       Fellebbezésre jogszabályi lehetőség nincs. 

 

Ügyek intézését segítő útmutatók: a tájékoztatók elérhetőek a www.onyf.hu honlapon 

 

Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv vezetője a foglalkoztató, egyéb szerv és a magánszemély (a 

továbbiakban együtt: fizetésre kötelezett) kérelme alapján a nyugellátás visszafizetése, a megtérítése és 

annak késedelmi pótléka címén megállapított követelést, valamint a mulasztási bírságtartozást 

http://www.onyf.hu/


méltányosságból mérsékelheti vagy elengedheti, illetve részletfizetést vagy fizetési halasztást 

engedélyezhet, ha 

a) a körülményekből megállapítható, hogy a fizetésre kötelezett foglalkoztató (egyéb szerv), illetve annak 

intézkedésre jogosult képviselője, alkalmazottja, tagja vagy megbízottja, az adott helyzetben a tőle 

elvárható körültekintéssel járt el, vagy 

b) azok megfizetése a fizetésre kötelezett magánszemély és a vele együtt élő közeli hozzátartozók 

megélhetését súlyosan veszélyeztetné. 

Jogosultak köre: 

Olyan foglalkoztató, egyéb szerv és a magánszemély, akit az Igazgatóság nyugellátás visszafizetésére, 

megtérítésére, késedelmi pótlék, mulasztási bírság vagy eljárási költség megfizetésére kötelezett. 

A kérelem a kérelmező lakóhelye, illetve a foglalkoztató székhelye szerint illetékes megyei 

kormányhivatal nyugdíjbiztosítási igazgatóságán személyesen, vagy postai úton nyújtható be. Az igény 

elektronikus úton is előterjeszthető. 

Az eljárás lefolytatása illetékköteles. Az eljárásért 3.000.- forint összegű általános tételű eljárási 

illetéket illetékbélyegben kell leróni. 

 

Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:  

A kérelmet nem szükséges formanyomtatványon benyújtani. Amennyiben ügyfél formanyomtatványt 

kíván benyújtani, megteheti a K21 számú űrlap kitöltésével. 

 

Ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, és az annak végrehajtására 

kiadott 168/1997. (X.6) kormányrendelet. 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény. 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény. 

 

20. 

 

Ügytípus fajtája: a társadalombiztosítási jogszabályokban előírt nyilvántartási és 

adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése  

 

Eljárás típusa: hatósági ellenőrzés 

 

Alapvető eljárási szabályok: a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a 

továbbiakban: Tny.), valamint a végrehajtására kiadott 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

TnyR.), a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: hatóság, egyéb szerv megkeresése alapján indul 

 

Ügyintézés határideje:  hatóságtól, egyéb szervtõl, valamint az igazgatóság illetékességi területén 

kívüli nyugdíjbiztosítási igazgatási szervtõl érkezõ ügyekben 15 munkanap, ha az ügy elbírálásához 

szükséges adattal, irattal az igazgatóság rendelkezik. 

Amennyiben a megkeresés olyan adat szolgáltatására irányul, amely nem áll az igazgatóság 

rendelkezésére, és az adat más módon nem szerezhetõ be, (vagy rendelkezésére áll, de az adat 

tisztázása szükséges), a hatósági ellenõrzés lefolytatására a Tny. 71. § (2) bekezdésében foglaltaknak 

megfelelõen 22 munkanap áll rendelkezésre. 

Az igazgatóságon belüli egyedi nyugdíj tárgyú megkeresések esetén 22 munkanap alatt kell a hatósági 

ellenõrzést lefolytatni. 

 

Ügyek intézését segítő útmutatók: nincsenek 

 

Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 



A nyugdíjbiztosítási ellenőrzés során az ellenőrök a helyi vagy/és más társszervek, a Nyugdíjfolyósító 

Igazgatóság, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, valamint a jogszabályban meghatározott 

egyéb szervek megkeresése alapján hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzik a társadalombiztosítási 

jogszabályokban előírt nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítését. 

Ellenőrzöttek köre: 

Foglalkoztatók, egyéni vállalkozók, egyéni cégek, mezőgazdasági őstermelők, társas vállalkozások, 

egyéb szervek. 

Illetékesség: 

Az ügyfél lakóhelye, illetve a foglalkoztató székhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóság. 

A nyugdíjbiztosítás hatósági ellenőrzés lefolytatásáért költséget nem számítunk fel. 

Szükséges iratok: 

Munkaszerződés, munkáltatói igazolás a munkaviszony megszüntetéséről, bérkarton, bérjegyzék, 

T1041-es változás-bejelentő, MEP bejelentő, adóbevallások, társasági szerződés, táppénzes kimutatás, 

megbízási szerződés, kifizetési jegyzék. 

 

Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: nincsenek 

 

Ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, és az annak végrehajtására 

kiadott 168/1997. (X.6) kormányrendelet 

Az 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, 

valamint e szolgáltatások fedezetéről, és a végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI.5.) Korm. rendelet. 

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi. XCII. törvény. 

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény. 

Az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény. 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény. 

 

21. 

 

Ügytípus fajtája: Megszűnő foglalkoztatók záró ellenőrzése  

 

Eljárás típusa: hatósági ellenőrzés 

 

Alapvető eljárási szabályok: a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a 

továbbiakban: Tny.), valamint a végrehajtására kiadott 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

TnyR.), a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: az eljárás hivatalból indul 

 

Ügyintézés határideje: 22 munkanap 

 

Ügyek intézését segítő útmutatók: nincsenek 

 

Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

A felszámolás vagy végelszámolás alatt álló, jogutód nélkül megszűnõ foglalkoztatók esetében a 

nyilvántartási adatok rendezéséhez szükséges intézkedések megtétele. 

Ellenőrzöttek köre: 

Felszámolás/végelszámolás alá került foglalkoztatók / társas vállalkozás, megszűnt egyéni 

vállalkozó/egyéni cég/, mezõgazdasági õstermelõ. 

Illetékesség: 

Felszámolás/végelszámolás alá került foglalkoztató / társas vállalkozás, megszűnt egyéni 

vállalkozó/egyéni cég/, mezõgazdasági õstermelõ székhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási 

igazgatóság. 



A nyugdíjbiztosítás hatósági ellenőrzés lefolytatásáért költséget nem számítunk fel. 

Szükséges okmányok: 

Társasági szerződés, munkaszerződés, munkaszerződést megszüntető okirat, adóbevallás, táppénzes 

kimutatás, egyéni vállalkozónál pénztárkönyv, őstermelői igazolvány betétlap, igazolás a vállalkozói 

igazolvány visszaadásáról, alkalmazottakra vonatkozó bérkarton, bérjegyzék. 

 

Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: nincsenek. 

 

Ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, és az annak végrehajtására 

kiadott 168/1997. (X.6) kormányrendelet  

Az 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, 

valamint e szolgáltatások fedezetéről, valamint e szolgáltatások fedezetéről és a végrehajtásáról szóló 

195/1997. (XI.5.) Korm. rendelet. 

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi. XCII. törvény. 

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény. 

Az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény. 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény. 

 

22. 

 

Ügytípus fajtája: szolgálati idő utólagos nyilvántartásba vételével, törlésével, béradatok utólagos 

változtatásával kapcsolatos eljárások lefolytatása  

Eljárás típusa: hatósági ellenőrzés 

 

Alapvető eljárási szabályok: a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a 

továbbiakban: Tny.), valamint a végrehajtására kiadott 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

TnyR.), a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: az eljárás hatóság, egyéb szerv kérelmére indul 

 

Ügyintézés határideje: a más hatóságtól, egyéb szervtõl, valamint az igazgatóság illetékességi 

területén kívüli nyugdíjbiztosítási igazgatási szervtõl érkezõ ügyekben 15 munkanap, ha az ügy 

elbírálásához szükséges adattal, irattal az igazgatóság rendelkezik.  

Amennyiben a megkeresés olyan adat szolgáltatására irányul, amely nem áll az igazgatóság 

rendelkezésére, és az adat más módon nem szerezhetõ be (vagy rendelkezésére áll, de az adat 

tisztázása szükséges), a hatósági ellenõrzés lefolytatására 22 munkanap áll rendelkezésre. 

Az igazgatóságon belüli, egyedi nyugdíj tárgyú megkeresések esetén 22 munkanap alatt kell a hatósági 

ellenõrzést lefolytatni. 

 

Ügyek intézését segítő útmutatók: nincsenek 

 

Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

Az eljárás célja: 

- a határidőben nem teljesített, (tárgyévet követő év április 30-ig) hiányzó adatszolgáltatások beszerzése, 

- felszólításra, illetve konkrét nyugdíj ügyben utólagosan teljesített adatszolgáltatások esetén a 

dokumentumok helyszíni felülvizsgálata, 

- nyugdíjak megállapításához szükséges tisztázatlan jogosultsági és szolgálati idő vizsgálata, 

- szolgálati idő elfogadásával kapcsolatos tanúmeghallgatások lefolytatása. 

Ellenőrzöttek köre: 

Foglalkoztatók, egyéni vállalkozók, egyéni cégek, mezőgazdasági őstermelők, társas vállalkozások, 

magánszemélyek 

Illetékesség: 



Foglalkoztatók, egyéni vállalkozók, egyéni cégek, mezőgazdasági őstermelők, társas vállalkozások 

székhelye, magánszemélyek lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóság. 

Szükséges iratok: 

Munkaszerződés, munkáltatói igazolás a munkaviszony megszüntetéséről, bérkarton, bérjegyzék, 

T1041-es változás-bejelentő, MEP bejelentő, adóbevallások, társasági szerződés, táppénzes kimutatás, 

megbízási szerződés, kifizetési jegyzék. 

A nyugdíjbiztosítás hatósági ellenőrzés lefolytatásáért költséget nem számítunk fel. 

 

Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: nincsenek. 

 

Ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, és az annak végrehajtására 

kiadott 168/1997. (X.6) kormányrendelet 

Az 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, 

valamint e szolgáltatások fedezetéről, és a végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI.5.) Korm. rendelet. 

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi. XCII. törvény. 

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény. 

Az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény. 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény. 

 

23. 

 

Ügytípus fajtája: bér, kereseti adatok, szolgálati idő és egyéb adatok utólagos ellenőrzése 

 

Eljárás típusa: hatósági ellenőrzés 

 

Alapvető eljárási szabályok: a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a 

továbbiakban: Tny.), valamint a végrehajtására kiadott 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

TnyR.), a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:  hatóság, egyéb szerv felkérése alapján indul 

 

Ügyintézés határideje: a más hatóságtól, egyéb szervtõl, valamint az igazgatóság illetékességi 

területén kívüli nyugdíjbiztosítási igazgatási szervtõl érkezõ ügyekben 15 munkanap, ha az ügy 

elbírálásához szükséges adattal, irattal az igazgatóság rendelkezik. 

Amennyiben a megkeresés olyan adat szolgáltatására irányul, amely nem áll az igazgatóság 

rendelkezésére, és az adat más módon nem szerezhetõ be (vagy rendelkezésére áll, de az adat 

tisztázása szükséges), a hatósági ellenõrzés lefolytatására 22 munkanap áll rendelkezésre. 

Az igazgatóságon belüli, egyedi nyugdíj tárgyú megkeresések esetén 22 munkanap alatt kell a hatósági 

ellenõrzést lefolytatni. 

 

Ügyek intézését segítő útmutatók: nincsenek 

 

Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

Az ellenőrzés feladata: 

- nyugdíjak megállapításához vagy adategyeztetési eljárás lefolytatásához szükséges tisztázatlan 

jogosultsági és szolgálati idő, valamint kereseti adatok helytállóságának vizsgálata, hiányzó adatok 

beszerzése, szolgálati idő elfogadásával kapcsolatos tanúmeghallgatások lefolytatása, 

- hozzátartozói nyugdíj megállapításához az elhunyt és igénylő együttélésének vizsgálata, 

- nyugdíjnöveléshez kereseti (jövedelmi) adatok beszerzése, 

- nyugellátások szüneteltetésével összefüggő kereseti korlát vizsgálata, 

- elhunyt egyéni vállalkozók esetén az egyéni vállalkozóra és az általa foglalkoztatott biztosítottakra 

vonatkozóan 2010. január 1-jét megelőző időszakra vonatkozó nyilvántartó lapok beszerzése, 



- mérséklés, elengedés, továbbá a fizetési kedvezmény elbírálásához szükséges eljárások lefolytatása, 

környezettanulmányok készítése, 

- 1988. előtti keresetek, bérek, egyéb adatok beszerzése, korabeli bizonylatok értékelése, abban az 

esetben, ha igénylőnek 1988. január 1-jétől nincs fele időre bérezett napja. 

Ellenőrzöttek köre: 

Foglalkoztatók, egyéni vállalkozók, egyéni cégek, mezőgazdasági őstermelők, társas vállalkozások, 

magánszemélyek. 

Illetékesség: 

Foglalkoztatók, egyéni vállalkozók, egyéni cégek, mezőgazdasági őstermelők, társas vállalkozások 

székhelye, a magánszemély lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóság. 

Szükséges iratok: 

Munkaszerződés, munkáltatói igazolás a munkaviszony megszüntetéséről, bérkarton, bérjegyzék, 

T1041-es változás-bejelentő, MEP bejelentő, adóbevallások, társasági szerződés, táppénzes kimutatás, 

megbízási szerződés, kifizetési jegyzék. 

A nyugdíjbiztosítás hatósági ellenőrzés lefolytatásáért költséget nem számít fel.  

 

Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: nincsenek. 

 

Ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, és az annak végrehajtására 

kiadott 168/1997. (X.6) kormányrendelet 

Az 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, 

valamint e szolgáltatások fedezetéről, és a végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI.5.) Korm. rendelet. 

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi. XCII. törvény. 

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény. 

Az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény. 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény. 

 

24. 

 

Ügytípus fajtája: a biztosítási idők és a nyugellátás alapjául szolgáló keresetek közhiteles 

nyilvántartásának kezelése. 

 

Eljárás típusa: hatósági eljárás 

 

Alapvető eljárási szabályok: a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a 

továbbiakban: Tny.), valamint a végrehajtására kiadott 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

TnyR.), a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: az eljárás hivatalból indul 

 

Ügyintézés határideje: A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv felhívására a nyugdíjbiztosítási feladatok 

ellátásához szükséges adatokat tizenöt napon belül kell közölni. 

 

Ügyek intézését segítő útmutatók: a tájékoztatók elérhetőek a www.onyf.hu honlapon 

 

Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

A Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság nyilvántartása a foglalkoztatók által közölt adatokra épül. A 

nyugdíjjogosultsághoz, illetőleg a nyugdíj-megállapításhoz szükséges adatokat a nyilvántartásra 

kötelezetteknek utolsó alkalommal, 2009. évre vonatkozóan - 2010. április 30-ig, kellett teljesíteniük a 

nyugdíjbiztosítási igazgatóságok felé. A 2010. január 1-jét megelőző időszakra vonatkozó adatokat 

elmaradt (ún. visszamenőleges) adatszolgáltatás keretében jelenleg is a fővárosi/megyei 

kormányhivatalok nyugdíjbiztosítási igazgatóságaihoz kell teljesíteni.  

http://www.onyf.hu/


Az adatszolgáltatással kapcsolatos felelősség akkor is a nyilvántartásra kötelezettet terheli, ha az 

adatszolgáltatást szerződés, megállapodás alapján más szerv vagy személy teljesíti. 

A nyilvántartólapot, továbbá a jegyzéket a nyilvántartásra kötelezett (a meghatalmazott, illetve a 

képviselő) aláírással (cégszerű aláírással) látja el. Ennek hiányában az adatszolgáltatás nem vehető át. 

Jogutód nélkül megszűnt foglalkoztató „képviseletében” eljárva visszamenőleges adatszolgáltatás nem 

teljesíthető. 

Az eljárás illeték- és költségmentes. 

 

Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:  

A visszamenőleges adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges NYENYI keretrendszer, valamint a 

NYENYI programok az ONYF honlapján elérhetők, illetve letölthetők. (www.onyf.hu). 

 

Ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

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

168/1997. (X.6) kormányrendelet, 

Az 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, 

valamint e szolgáltatások fedezetéről, és a végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI.5.) Korm. rendelet. 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény. 

 

25. 

 

Ügytípus fajtája: hatósági (nyugdíjbiztosítási) nyilvántartásba való bejegyzés (módosítás, javítás, 

törlés) 

 

Eljárás típusa: hatósági eljárás 

 

Alapvető eljárási szabályok: a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a 

továbbiakban: Tny.), valamint a végrehajtására kiadott 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

TnyR.), a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: az eljárás hivatalból indul. 

 

Ügyintézés határideje: a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv felhívására a nyugdíjbiztosítási feladatok 

ellátásához szükséges adatokat tizenöt napon belül kell közölni. 

 

Ügyek intézését segítő útmutatók: a tájékoztatók elérhetőek a www.onyf.hu honlapon 

 

Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások 

fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj. ) 54. § (2) bekezdésében foglaltak 

szerint az ellenőrzés során a biztosítási jogviszony vagy az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 

utólagos megállapítása, törlése tárgyában a határozat meghozatalára a járulék utólagos megállapítása 

nélkül az egészségbiztosítási szerv, a járulék utólagos megállapítása mellett az állami adóhatóság 

jogosult. 

A biztosítási jogviszony megállapítására vonatkozó jogerős határozatok alapján az adatszolgáltatás 

teljesítése, rendezése érdekében az „élő” kötelezettel szemben hatósági eljárás keretében kell 

intézkedni. 

Az igazgatóság hivatalból hatósági eljárást indít. Ennek keretében az igazgatóság az ügyfelet az 

elmaradt adatszolgáltatás – a végzés közlésétől számított 15 napon belül történő –

teljesítésére/javítására/hiányosságok pótlására kötelezi. 

A teljesítési határidő elmulasztása esetén az igazgatóság 10.000 forinttól 100.000 forintig terjedő 

mulasztási bírságot szabhat ki. 

http://www.onyf.hu/
http://www.onyf.hu/


Már megszűnt kötelezett esetén a határozatok alapján a hatósági nyilvántartásba történő bejegyzést a 

szakterület végzi el. 

A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a biztosított (volt biztosított) kérelmére igazolást állít ki a biztosítási 

kötelezettséggel járó jogviszonyokra és a keresetekre, jövedelmekre vonatkozóan a nyilvántartásba 

bejelentett adatokról. 

Az eljárás illeték- és költségmentes. 

 

Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:  

A nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek által a nyugdíjbiztosítási feladatok ellátáshoz kért adatok 

elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül történő közlésére is lehetőség van. (feltétele az ügyfélkapus 

regisztráció mellett: szükség esetén meghatalmazás benyújtása az Igazgatóság felé). 

 

Ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

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

168/1997. (X.6) kormányrendelet, 

Az 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, 

valamint e szolgáltatások fedezetéről, és a végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI.5.) Korm. rendelet. 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény. 

 

26. 

 

Ügytípus fajtája: Foglalkoztatói, vállalkozói, őstermelői adatbázis kezelése  

 

Eljárás típusa: hatósági eljárás 

 

Alapvető eljárási szabályok: a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a 

továbbiakban: Tny.), valamint a végrehajtására kiadott 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

TnyR.), a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: az eljárás hivatalból indul. 

 

Ügyintézés határideje: a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv felhívására a nyugdíjbiztosítási feladatok 

ellátásához szükséges adatokat tizenöt napon belül kell közölni. 

 

Ügyek intézését segítő útmutatók: a tájékoztatók elérhetőek a www.onyf.hu honlapon 

 

Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

Foglalkoztatói, vállalkozói, őstermelői adatszolgáltatások beszedése. 

Az adatszolgáltatásra az eredetileg esedékes időpontban érvényes jogszabályok az irányadók. 

Visszamenőleges időszakra történő adatszolgáltatásnak kell tekinteni minden olyan adatszolgáltatást, 

amelynek teljesítése a jogszabályban előírt határidőt követően történik. A kötelezetteknek utoljára 2009. 

évről 2010. április 30-ig – egyes kötelezettek esetében 2010. augusztus 31-ig – kellett az 

adatszolgáltatást teljesíteni, így a határidő lejártát követően minden adatszolgáltatás 

visszamenőlegesnek minősül. 

A papír alapon és számítástechnikai adathordozón teljesített adatszolgáltatás esetén keletkező 

bizonylatokat (regisztrációs Adatlap, nyilvántartó lap, konszignációs jegyzék stb.) a nyilvántartásra 

kötelezett helyett a meghatalmazott (képviseletet ellátó) hitelesítésével (aláírásával és bélyegző 

lenyomatával) el kell fogadni. 

Az adatszolgáltatással kapcsolatos felelősség akkor is a nyilvántartásra kötelezettet terheli, ha az 

adatszolgáltatást szerződés, megállapodás alapján más szerv vagy személy teljesíti. 

Adatszolgáltatásra kötelezettek köre: 

http://www.onyf.hu/


A biztosítási kötelezettség alá eső egyéni vállalkozók saját maguk tekintetében 2000. január 1-jétől 

kötelesek az „E” jelű NYENYI lapot kiállítani és megküldeni. 

Az adatszolgáltatatási kötelezettsége saját magára vonatkozóan akkor is fennáll, ha 

társadalombiztosítási járulék megfizetésére nem volt kötelezett. 

A 2003. évi adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével kezdődően a heti 36 órát elérő munkaviszony, 

illetve közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott 

tanulmányok mellett egyéni vállalkozást gyakorlónak, amennyiben ténylegesen elért járulékalapot 

képező jövedelme nem volt, ennek megfelelő tartalmú adatszolgáltatást kell saját személyük 

vonatkozásában teljesíteniük. 

A kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó a saját biztosítási adataival 

összefüggésben minden esetben adatszolgáltatásra kötelezett, amely adatszolgáltatását 2003. évtől 

kezdődően a „nemleges” adatszolgáltatás helyett „nullás” tartalmú NYENYI lapon köteles teljesíteni. 

A 2007. és 2008. 2009. évre vonatkozóan a biztosítottnak minősülő mezőgazdasági őstermelőnek a 

nyugdíjjogosultsághoz, illetőleg a nyugdíj megállapításhoz szükséges adatokat kell közölni. 

Aki mezőgazdasági őstermelőként nem minősül biztosítottnak, nem kell nyilvántartó lapot kiállítani. 

Nem biztosított mezőgazdasági őstermelőként, aki: 

- a reá irányadó nyugdíjkorhatárig hátralévő idő és a már megszerzett szolgálati idő együttesen nem éri 

el a 20 évet, 

- egyéb jogcímen már biztosított (pl.: munkavállaló, egyéni vállalkozó, társas vállalkozó stb. - ide nem 

értve a Tbj. 5. § g) pontja, illetve (2) bekezdése szerint biztosítottakat) 

- saját jogú nyugdíjas, illetve özvegyi nyugdíjban részesülő személy, aki az öregségi nyugdíjkorhatárt 

betöltötte, 

- kiskorú személy, aki őstermelői tevékenységét közös őstermelő igazolvány alapján folytatja, 

- a gazdálkodó család kiskorú tagja. 

Szükséges iratok: 

A nyilvántartásra kötelezett az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseinek 

alkalmazásával meghatalmazott, képviselő útján is teljesítheti adatszolgáltatási kötelezettségét. 

Amennyiben az ügyben meghatalmazott jár el, rendszer adatbázisába történő rögzítés céljából 

meghatalmazást, képviseletet igazoló bizonylat eredeti példányát csatolni kell. 

Őstermelő nyilvántartásba vételéhez: Őstermelői igazolványt 

Az eljárás illeték- és költségmentes.  

 

Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:  

A visszamenőleges adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges NYENYI keretrendszer, valamint a 

NYENYI programok az ONYF honlapján elérhetők, illetve letölthetők. (www.onyf.hu) 

A nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek által a nyugdíjbiztosítási feladatok ellátáshoz kért adatok 

elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül történő közlésére is lehetőség van. (feltétele az ügyfélkapus 

regisztráció mellett: szükség esetén meghatalmazás benyújtása az Igazgatóság felé) 

 

Ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

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

168/1997. (X.6) kormányrendelet, 

Az 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, 

valamint e szolgáltatások fedezetéről, és a végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI.5.) Korm. rendelet. 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény. 

  

27. 

Ügytípus fajtája: adategyeztetési eljárás  

 

27/1. 

 

Ügytípus fajtája: adategyeztetési eljárás kérelemre 

 

http://www.onyf.hu/


Eljárás típusa: hatósági eljárás 

 

Alapvető eljárási szabályok: a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a 

továbbiakban: Tny.), valamint a végrehajtására kiadott 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

TnyR.), a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: csak elektronikusan formanyomtatvány 

benyújtásával. 

                                       

Ügyintézés határideje: 60 nap 

                                       fellebbezési határidő: 15 naptári nap 

 

Ügyek intézését segítő útmutatók: a tájékoztatók elérhetőek a www.onyf.hu honlapon 

 

Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a biztosított, volt biztosított biztosítási kötelezettséggel járó 

jogviszonyaira és kereseteire, jövedelmeire vonatkozó, nyilvántartásba bejelentett adatokat a 

biztosítottal, volt biztosítottal hatósági eljárás keretében egyezteti.  

 A biztosított, volt biztosított egyeztetési eljárás lefolytatását naptári évenként egyszer kérelmezheti.  

A kérelem benyújtását követő tíz napon belül a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a biztosítottat, volt 

biztosítottat - a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben 

meghatározottakon túl - értesíti az eljárás menetéről, továbbá részletes kimutatást küld az általa 

nyilvántartott következő adatokról:  

a) a biztosításban töltött időszakok, egyéb szolgálati idők, nő esetén a 18. § (2b)-(2d) bekezdése  

szerinti jogosultsági idők,  

b) a foglalkoztatók adatai,  

c) az 1987. december 31-ét követő időszakra vonatkozó nyugdíjjárulék-köteles kereset, jövedelem,  

d) az 1987. december 31-ét követő időszakra vonatkozóan a foglalkoztató által levont, befizetett  

nyugdíjjárulék, és  

e) azok a szolgálati időnek minősülő időszakok, amelyek után nem történt járulék-, illetve  

nyugdíjjárulék-fizetés.  

A biztosított, volt biztosított az értesítés vele való közlését követő kilencven napon belül jelzi a 

nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv részére azokat az általa ismert, adatokat, amelyeket a nyilvántartás 

nem tartalmaz, vagy amelyek nem egyeznek meg a nyilvántartott adatokkal. A biztosított, volt biztosított 

az általa közölt adatokat igazoló, rendelkezésére álló okiratokat megküldi a nyugdíjbiztosítási igazgatási 

szervnek.  

Az eltérés okait a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv - ha a biztosított, volt biztosított által benyújtott 

okiratok nem elegendőek a tényállás tisztázására - megvizsgálja. Ennek során a nyugdíjbiztosítási 

igazgatási szerv a biztosítottat, volt biztosítottat nyilatkozattételre hívhatja fel, a foglalkoztatótól vagy más 

adatszolgáltatásra kötelezettől, illetve az egykorú iratokat őrző más személytől vagy szervezettől adatot 

kérhet, helyszíni szemlét tarthat, más bizonyítási eljárást folytathat le, továbbá 2009. december 31-ét 

követő időszakra vonatkozóan az állami adóhatóságnál adategyeztetést, illetve adóhatósági eljárást 

kezdeményezhet.  

Az adategyeztetési eljárás befejezését követően az igazgatási szerv határozatot hoz. 

Az eljárás illeték- és költségmentes.  

 

Jogosultak köre: 

Biztosított, volt biztosított. 

 

Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:  

A kérelmet az erre a célra rendszeresített igénylőlapon nyújthatja be az ügyfélkapu regisztrációval 

rendelkező kérelmező.  

http://www.onyf.hu/


Nyomtatványok elérhetősége: 

A szükséges nyomtatvány a www.onyf.hu vagy www.magyarorszag.hu internetes honlapon érhető el. 

 

Ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

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

168/1997. (X.6) kormányrendelet. 

Az 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, 

valamint e szolgáltatások fedezetéről, és a végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI.5.) Korm. rendelet. 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény. 

 

27/2. 

 

Ügytípus fajtája: adategyeztetési eljárás hivatalból 

 

Eljárás típusa: hatósági eljárás 

 

Alapvető eljárási szabályok: a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a 

továbbiakban: Tny.), valamint a végrehajtására kiadott 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

TnyR.), a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: az eljárás hivatalból indul 

                                       

Ügyintézés határideje: 60 nap 

                                       fellebbezési határidő: 15 naptári nap 

 

Ügyek intézését segítő útmutatók: a tájékoztatók elérhetőek a www.onyf.hu honlapon 

 

Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

 

A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a biztosított, volt biztosított biztosítási kötelezettséggel járó 

jogviszonyaira és kereseteire, jövedelmeire vonatkozó, nyilvántartásba bejelentett adatokat a 

biztosítottal, volt biztosítottal hatósági eljárás keretében egyezteti.  

 A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv - a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási 

szerv vezetője által jóváhagyott ütemterv szerint - 2014. december 31-éig köteles hivatalból megindítani 

az egyeztetési eljárást az 1955. és 1959. között született biztosítottak, volt biztosítottak esetében. Az 

1960. évben vagy azt követően született biztosítottak, volt biztosítottak esetében 2015. január 1-jétől 

ötéves korcsoportonként kell - a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv 

vezetője által jóváhagyott ütemterv szerint - az egyeztetési eljárást hivatalból megindítani. Egy ötéves 

korcsoport kiértesítésére két év áll rendelkezésre.  

Nem kell a fentiek szerinti egyeztetési eljárást megindítani, ha  

a) a biztosított, volt biztosított szolgálati idejét 2009. december 31-ét követően határozattal 

megállapították, vagy ilyen eljárás folyamatban van,  

b) a biztosított, volt biztosított részére saját jogú nyugdíjat, korhatár előtti öregségi nyugdíjat, korhatár 

előtti ellátást, szolgálati járandóságot, átmeneti bányászjáradékot, balettművészeti életjáradékot vagy 

más, szolgálati idő alapján kiszámított ellátást állapítottak meg, vagy ilyen eljárás folyamatban van, vagy  

c) az egyeztetési eljárást már megindították.  

Az egyeztetési eljárás hivatalbóli megindítását követő tíz napon belül a nyugdíjbiztosítási igazgatási 

szerv a biztosítottat, volt biztosítottat - a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló 

törvényben meghatározottakon túl - értesíti az eljárás menetéről, továbbá részletes kimutatást küld az 

általa nyilvántartott következő adatokról:  

a) a biztosításban töltött időszakok, egyéb szolgálati idők, nő esetén a 18. § (2b)-(2d) bekezdése  

szerinti jogosultsági idők,  

http://www.onyf.hu/
http://www.magyarorszag.hu/
http://www.onyf.hu/


b) a foglalkoztatók adatai,  

c) az 1987. december 31-ét követő időszakra vonatkozó nyugdíjjárulék-köteles kereset, jövedelem,  

d) az 1987. december 31-ét követő időszakra vonatkozóan a foglalkoztató által levont, befizetett  

nyugdíjjárulék, és  

e) azok a szolgálati időnek minősülő időszakok, amelyek után nem történt járulék-, illetve  

nyugdíjjárulék-fizetés.  

 A biztosított, volt biztosított az értesítés vele való közlését követő kilencven napon belül jelzi a 

nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv részére azokat az általa ismert, (3) bekezdés szerinti adatokat, 

amelyeket a nyilvántartás nem tartalmaz, vagy amelyek nem egyeznek meg a nyilvántartott adatokkal. A 

biztosított, volt biztosított az általa közölt adatokat igazoló, rendelkezésére álló okiratokat megküldi a 

nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek.  

Az eltérés okait a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv - ha a biztosított, volt biztosított által benyújtott 

okiratok nem elegendőek a tényállás tisztázására - megvizsgálja. Ennek során a nyugdíjbiztosítási 

igazgatási szerv a biztosítottat, volt biztosítottat nyilatkozattételre hívhatja fel, a foglalkoztatótól vagy más 

adatszolgáltatásra kötelezettől, illetve az egykorú iratokat őrző más személytől vagy szervezettől adatot 

kérhet, helyszíni szemlét tarthat, más bizonyítási eljárást folytathat le, továbbá 2009. december 31-ét 

követő időszakra vonatkozóan az állami adóhatóságnál adategyeztetést, illetve adóhatósági eljárást 

kezdeményezhet.  

Az adategyeztetési eljárás befejezését követően az igazgatási szerv határozatot hoz. 

 

Jogosultak köre: 

Biztosított, volt biztosított. 

 

Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:  

Nyomtatványok elérhetősége: 

Az elektronikus ügyintézéshez szükséges nyomtatványok a www.onyf.hu vagy www.magyarorszag.hu 

internetes honlapon érhető el. 

 

Ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

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

168/1997. (X.6) kormányrendelet. 

Az 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, 

valamint e szolgáltatások fedezetéről, és a végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI.5.) Korm. rendelet. 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény. 

 

 

28. 

 

Ügytípus fajtája: betekintés a hatósági nyilvántartásba, hatósági bizonyítvány kiállítása  

 

Eljárás típusa: hatósági eljárás 

 

Alapvető eljárási szabályok: a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a 

továbbiakban: Tny.), valamint a végrehajtására kiadott 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

TnyR.), a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: írásban postai úton, elektronikusan vagy 

személyesen az ügyfélszolgálatokon, formanyomtatvány benyújtásával. 

 

Ügyintézés határideje: a hatósági bizonyítványt 10 napon belül kell kiadni. 

 

Ügyek intézését segítő útmutatók: a tájékoztatók elérhetőek a www.onyf.hu honlapon 

 

http://www.onyf.hu/
http://www.magyarorszag.hu/
http://www.onyf.hu/


Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

Az érintett személy, vagy írásban meghatalmazott képviselője a nyugdíjbiztosítás által nyilvántartott 

adataiba betekinthet, arról felvilágosítást kérhet, az iratokról másolatot igényelhet.  

A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a biztosított (volt biztosított) kérelmére hatósági bizonyítványt állít ki  

a) a biztosításban töltött időszakokról, egyéb szolgálati időkről, nő esetén a 18. § (2b)-(2d) bekezdése  

szerinti jogosultsági időkről,  

b) a foglalkoztatók adatairól,  

c) az 1987. december 31-ét követő időszakra vonatkozó nyugdíjjárulék-köteles keresetről, jövedelemről,  

d) az 1987. december 31-ét követő időszakra vonatkozóan a foglalkoztató által levont, befizetett  

nyugdíjjárulékról, és  

e) azok a szolgálati időnek minősülő időszakokról, amelyek után nem történt járulék-, illetve  

nyugdíjjárulék-fizetés.  

Ha a biztosított, volt biztosított  

a) a nyilvántartásban nem szereplő szolgálati idő, jogosultsági idő elismerését is kéri, vagy  

b) 1954. december 31-ét követően született, és vele egyeztetési eljárást még nem folytattak le,  

a hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárást fel kell függeszteni, és hivatalból egyeztetési eljárást  

kell lefolytatni.  

b) 

Kormánytisztviselő a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését egy évvel megelőzően, annak 

ellenőrzése céljából, hogy rendelkezik-e az öregségi teljes nyugdíjra jogosító (legalább 20 év) szolgálati 

idővel, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél a megszerzett szolgálati idejéről hatósági bizonyítvány 

kiállítását kéri. 

Nem kell kérelmezni a hatósági bizonyítvány kiállítását, ha a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv 

korábban meghozott határozata az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő meglétét igazolja.  

Az ügyfél kérelmére a hatóság tény, állapot vagy egyéb adat igazolására hatósági bizonyítványt ad ki. 

Az eljárás illeték- és költségmentes.  

Jogosultak köre: 

Biztosított, volt biztosított. 

 

Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:  

A kérelem az erre rendszeresített igénylőlapon nyújtható be. 

Nyomtatványok elérhetősége: 

Szükséges igénylőlapok a megtalálhatók a www.onyf.hu Honlapon. 

(Nyomtatványok_További nyomtatványok- Adatszolgáltatás_Adatkérő lap a nyugdíjbiztosítás által 

nyilvántartott adatokról). 

 (Nyomtatványok_További nyomtatványok- Kérelem hatósági bizonyítvány kiadására). 

 

Ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

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

168/1997. (X.6) kormányrendelet. 

Az 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, 

valamint e szolgáltatások fedezetéről, és a végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI.5.) Korm. rendelet. 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény. 

 

 

29. 

 

Ügytípus fajtája: felszámolók, végelszámolók számára igazolás kiadása  

 

Eljárás típusa: hatósági eljárás 

 

Alapvető eljárási szabályok: a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a 

továbbiakban: Tny.), valamint a végrehajtására kiadott 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 



TnyR.), a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: írásban postai úton, elektronikusan vagy 

személyesen az ügyfélszolgálatokon, formanyomtatvány benyújtásával. 

 

Ügyintézés határideje: a hatósági bizonyítványt 8 napon belül kell kiadni. 

 

Ügyek intézését segítő útmutatók: a tájékoztatók elérhetőek a www.onyf.hu honlapon 

 

Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 

A végelszámoló, felszámoló a kötelezettségek teljesítéséről igazolás, illetve hatósági bizonyítvány 

kiadását kéri az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervtől, melyet az illetékes Törvényszék 

Cégbíróságához kell benyújtania. 

Az igazolást kizárólag a 2010. január 1-je előtt keletkezett adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről 

lehet kiadni. 

A nyugdíjbiztosítás hatósági nyilvántartásában szereplő jogviszonyokat tartalmazó bejelentési adatok 

igazolása ügyében kezdeményezett eljárás illeték- és költségmentes. 

A hatósági bizonyítvány kiadása illetékköteles. Az eljárásért járó 3.000 forint illetéket illetékbélyegben 

kell megfizetni. 

 

Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:  

A kérelem az erre rendszeresített igénylőlapon (K32 Űrlap) nyújtható be. 

Nyomtatványok elérhetősége: 

Szükséges igénylőlapok a megtalálhatók a www.onyf.hu Honlapon. 

(Nyomtatványok_további nyomtatványok- adatszolgáltatás Igazolás nyugdíjbiztosítás hatósági 

nyilvántartásából-). 

 

Ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

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

168/1997. (X.6) kormányrendelet. 

Az 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, 

valamint e szolgáltatások fedezetéről, és a végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI.5.) Korm. rendelet. 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény. 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény. 

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény. 

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény. 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: www.onyf.hu 

 

Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról, kötelezettségekről: 

Az ügyfelet megillető jogokról és kötelezettségekről a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket) és a társadalombiztosítási 

nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) rendelkezik. 

 

Az ügyfeleket a hatósági eljárásban megilleti a törvény előtti egyenlőség, ügyeiket indokolatlan 

megkülönböztetés és részrehajlás nélkül kell elintézni. 

Az ügyfeleket megilleti a tisztességes ügyintézéshez, a jogszabályokban meghatározott határidőben 

hozott döntéshez való jog és az eljárás során az anyanyelv használatának joga. 

A közigazgatási hatósági eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni. 

A nemzetiségi szervezet nevében eljáró személy, valamint az a természetes személy, aki a 

nemzetiségek jogairól szóló törvény hatálya alá tartozik, a közigazgatási hatóságnál használhatja az 

adott nemzetiség nyelvét. A nemzetiség nyelvén benyújtott kérelem tárgyában hozott magyar nyelvű 

döntést az ügyfél kérésére a kérelemben használt nyelvre le kell fordítani. 

http://www.onyf.hu/
http://www.onyf.hu/


Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során nyilatkozatot tegyen, vagy a nyilatkozattételt 

megtagadja. 

Ha a tényállás tisztázása azt szükségessé teszi, a hatóság az ügyfelet a kérelmére indult eljárásban 

nyilatkozattételre hívhatja fel. Ha az ügyfél a kérelmére indult eljárásban a hatóság felhívására nem 

nyilatkozik, a hatóság a rendelkezésre álló adatok alapján dönt, vagy a Ket. 31. § (2) bekezdése alapján 

megszünteti az eljárást. 

A hatóság köteles az ügyfelet a nyilatkozattétellel, illetve adatszolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatos 

jogairól tájékoztatni és kötelességeire, valamint a kötelezettségek elmulasztásának jogkövetkezményeire 

figyelmeztetni. 

Az ügyfél – a jogszabályban meghatározottak szerint - az eljárás bármely szakaszában betekinthet az 

eljárás során keletkezett iratba. Ez a jog akkor is megilleti az ügyfelet, ha korábban nem vett részt az 

eljárásban. 

Az ügyfélnek nyugdíj-biztosítási igazgatási szerv felhívására a nyugdíj-biztosítási feladatok ellátásához 

szükséges adatokat tizenöt napon belül kell közölnie kell. 

A nyugellátásban részesülő személy tizenöt napon belül köteles bejelenteni a nyugdíj-biztosítási 

igazgatási szervnek minden olyan tényt, adatot, körülményt, amely a nyugellátásra jogosultságát vagy a 

nyugellátás folyósítását érinti.  

A Tny.83. § (2) bekezdésében megjelölt személyek vagy a nyugellátás felvételére jogosított más 

személy a jogosult halálának tényét és annak időpontját tizenöt napon belül kötelesek bejelenteni a 

nyugdíjfolyósító szervnek. 

Az igénybejelentő lap benyújtásával egyidejűleg az igénylőnek közölnie kell az azonosításához 

szükséges adatokat, a társadalombiztosítási azonosító jelét, valamint csatolnia kell a 

társadalombiztosítási nyilvántartásban nem szereplő jogviszonyok bizonyításához felhasználni kívánt 

iratokat, továbbá egészségi állapottól függő ellátás esetén az egészségi állapottal összefüggő iratokat. 

 

 

 


