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1. Tartozás mérséklése, elengedése, fizetési kedvezmény 

engedélyezése 

Hatáskörrel rendelkező hivatal: A járási hivatal vagy kormányhivatal által előírt tartozás esetén a 

tartozás mérséklésére, elengedésére és a fizetési kedvezmény engedélyezésére irányuló ügyekben 

az ügyfél lakóhelye, tartózkodási helye, illetve székhelye, telephelye szerint illetékes kormányhivatal 

jár el. 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: Adatlap tartozás mérséklése, 

elengedése, fizetési kedvezmény iránti kérelemhez. 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje): Az adatlapot postai úton a 

Heves Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási Főosztály 1916 Budapest címre kell megküldeni, 

valamint személyesen is benyújtható ügyfélszolgálati időben az Eger, Deák Ferenc út 11-13. szám 

alatt működő ügyfélszolgálaton.  

 

Elektronikus ügyintézés: kizárt 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 3000,- Ft.  

Az illetéket  

a. az eljárás megindítását megelőzően készpénz-átutalási megbízás útján, vagy 

b. amennyiben a járási hivatalban vagy a kormányablakban erre lehetőség van, az eljárás 

megindításával egyidejűleg elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül, 

bankkártyával vagy házipénztárban készpénzzel, vagy 

c. az eljárás megindítását megelőzően átutalással, az átutalás közlemény rovatában a 

kormányablakokról szóló kormányrendeletben meghatározott adatok feltüntetésével 

kell megfizetni a Kincstár által vezetett 10032000-01012107 számú Eljárási illetékbevételi számla 

javára. 

Az ügymenet leírása: A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv vezetője a foglalkoztató, egyéb szerv és a 

magánszemély (a továbbiakban együtt: fizetésre kötelezett) kérelme alapján a nyugellátás 

visszafizetése, a megtérítés és annak késedelmi pótléka címén megállapított követelést, valamint a 

mulasztási bírságtartozást 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. 

 

https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/hu/component/weblinks/category/141-nyomtatv%C3%A1nyok/29-tov%C3%A1bbi-nyomtatv%C3%A1nyok/439-m%C3%A9lt%C3%A1nyoss%C3%A1g.html?Itemid=101
https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/hu/component/weblinks/category/141-nyomtatv%C3%A1nyok/29-tov%C3%A1bbi-nyomtatv%C3%A1nyok/439-m%C3%A9lt%C3%A1nyoss%C3%A1g.html?Itemid=101
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Alapvető eljárási szabályok: Fizetési kedvezmény abban az esetben engedélyezhető, ha a 

követelés későbbi teljesítése a körülményekből valószínűsíthető. A kérelem elbírálása és a feltételek 

meghatározása során figyelembe kell venni a fizetési nehézség kialakulásának okait és körülményeit. 

A mulasztási bírság mérséklésénél vagy elengedésénél az eset összes körülményét mérlegelni kell, 

különösen a mulasztás keletkezésének körülményeit, annak súlyát, gyakoriságát. Nincs helye a 

mulasztási bírság mérséklésének vagy elengedésének, ha a mulasztás a kötelezett szándékos 

magatartásának a következménye. 

A méltányossági jogkörben hozott döntések ellen bírósági felülvizsgálatnak van helye, melyet az 

érintett lakóhelye szerint illetékes Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnál kell előterjeszteni. A 

keresetben kizárólag semmisségi okra lehet hivatkozni. 

 

 

Az ügyintézés határideje: sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 45 nap 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:  

- a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény,  

- az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: 

https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: nincs 

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30369.338774
https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/
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2. Megállapodások megkötése 

 

Hatáskörrel rendelkező hivatal: A megállapodást kötő személy lakóhelye, kedvezményezett 

(jogszerző) személy esetén a kedvezményezett személy lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes 

kormányhivatal. A Magyarország területén lakóhellyel nem rendelkező, külföldön élő megállapodást 

kötő személy a nyugdíjszolgáltatásokra irányuló megállapodás megkötését kizárólag Budapest 

Főváros Kormányhivatala VIII. Kerületi Hivatalánál kezdeményezheti.  

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: A jogszerző személyazonosságát 

igazoló okmányok, (személyazonosító igazolvány, ideiglenes személyazonosító igazolvány, lakcímet 

igazoló hatósági igazolvány) és a TAJ számát tartalmazó hatósági igazolvány. Amennyiben a 

megállapodást más személyre kötik, úgy mind a megállapodást kötő, mind a jogszerző okmányait be 

kell nyújtani. 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.) bemutatása is szükséges. 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje): A nyilatkozatot és az 

adatközlő lapot postai úton a Heves Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási Főosztály Nyugdíj 

Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály 1916 Budapest, elektronikusan ügyfélkapun, személyesen 

benyújtható ügyfélszolgálati időben az Eger, Deák Ferenc út 11-13. szám alatt működő 

ügyfélszolgálaton 

Elektronikus ügyintézés: lehetséges 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: nincs 

 

Az ügymenet leírása: a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint 

e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 34-35. §-ainak rendelkezései alapján a 

kormányhivataloknál megállapodás köthető a saját, valamint kedvezményezett javára. 

 

A nyugdíjjárulék megfizetése történhet készpénz-átutalási megbízással (csekken) vagy banki 

átutalással. A fizetendő járulékot magyar törvényes pénznemben kell megállapítani és megfizetni. 

 

Alapvető eljárási szabályok:  

Megállapodások köthetők 

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

annak szünetelése esetén), 

2. felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányok idejének 

szolgálati időként történő elismerése érdekében, 

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

céljából, 

4. az 1998. évre, a gyermekgondozási segély idejével megegyező otthoni gondozás idejére  
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Az ügyintézés határideje: 45 nap  

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:  

a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások 

fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: 

https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: Az elektronikus ügyintézési rendszer az 

ügyfélkapu regisztrációval rendelkező személyek részére biztosít lehetőséget elektronikus űrlapok 

kitöltésére és beküldésére.  

https://e-ugyintezes.onyf.hu    

 

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30369.338774
https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/
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3. Egyszeri segély, kivételes nyugellátás-emelés 

 

Hatáskörrel rendelkező hivatal: Az ügyfél lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes 

kormányhivatal  

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: A kérelmet alátámasztó igazolások 

másolata (rezsiszámlák, havi gyógyszerköltség igazolása, kórházi zárójelentés, temetési számlák 

másolata és halotti anyakönyvi kivonat, stb.). 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje): A kérelem adatlapot postai 

úton a Heves Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási Főosztály Nyugdíj Nyilvántartási és 

Ellenőrzési Osztály 1916 Budapest, elektronikusan ügyfélkapun, személyesen benyújtható 

ügyfélszolgálati időben az Eger, Deák Ferenc út 11-13. szám alatt működő ügyfélszolgálaton  

 

Elektronikus ügyintézés: lehetséges 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: nincs 

 

Az ügymenet leírása: Egyszeri segély engedélyezésére és a kivételes nyugellátás emelés 

megállapítására az érintett személy, illetőleg meghatalmazottja vagy törvényes képviselője kérelme 

alapján kerülhet sor. A kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani, melyben meg kell jelölni azokat 

a különös méltánylást érdemlő körülményeket, amelyek a kérelmezett ellátás engedélyezését 

indokolják. A kérelmet minden esetben indokolni kell, ahol lehetséges igazolásokkal (rezsiszámlák 

másolata, egészségi állapotról, közeli hozzátartozó egészségi állapotáról, gyógyszerköltségről, 

közüzemi díj elmaradásról szóló igazolás, havi gyógyszerköltség igazolása, kórházi zárójelentés, 

temetési számla másolata, stb.) alá kell támasztani. 

 

Alapvető eljárási szabályok:  

Egyszeri segély évente csak egy alkalommal akkor állapítható meg, ha a nyugellátásban részesülő 

személy olyan élethelyzetbe kerül, amely a létfenntartását veszélyezteti, továbbá ha a kérelmező havi 

jövedelme nem haladja meg 

a.) a 75.000 forintot, ha a kérelmező közeli hozzátartozójával közös háztartásban él, 

b.) a 85.000 forintot, ha a kérelmező egyedül él. 

 

Kivételes nyugellátás-emelés annak a nyugellátásban részesülő személynek engedélyezhető, aki a 

rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és a számára folyósított rendszeres pénzellátás 

együttes havi összege a 85.000,- forintot nem haladja meg. 

Nem engedélyezhető a nyugellátás megállapítását, továbbá a korábbi kivételes nyugellátás-emelést 

követő 3 éven belül. 

 

A méltányossági jogkörben hozott döntések ellen bírósági felülvizsgálatnak van helye, melyet az 

érintett lakóhelye szerint illetékes Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnál kell előterjeszteni. A 

keresetben kizárólag semmisségi okra lehet hivatkozni. 
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Az ügyintézés határideje: sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 45 nap,  

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:  

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, illetve a végrehajtásáról 

rendelkező 168/1997. (X. 6.) Korm. Rendelet 

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: 

https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: Az elektronikus ügyintézési rendszer az 

ügyfélkapu regisztrációval rendelkező személyek részére biztosít lehetőséget elektronikus űrlapok 

kitöltésére és beküldésére.  

https://e-ugyintezes.onyf.hu    

 

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30369.338774
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30971.346941
https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/
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4. Tartozás mérséklése, elengedése, fizetési könnyítés 

engedélyezése 

 

Hatáskörrel rendelkező hivatal: Az ügyfél lakóhelye szerint illetékes kormányhivatal 

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: adatlap, kérelem, jövedelemnyilatkozat,  

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje): Az ügyfél tartozás 

mérséklésére, elengedésére, fizetési könnyítés engedélyezésére vonatkozó kérelmét a lakóhelye 

szerint illetékes kormányhivatalnál nyújthatja be személyesen, postai úton, vagy elektronikus úton 

- Heves Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási Főosztály Egészségbiztosítási Osztály, 

3300 Eger Klapka Gy. út 1. 

- elektronikus úton e-Papír szolgáltatáson keresztül: https://epapir.gov.hu/ 

 

Elektronikus ügyintézés: lehetséges 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: nincs 

 

Az ügymenet leírása: A kormányhivatal a biztosított kérelemében előadott összes körülményre 

(jövedelmi helyzet, egyéb méltánylást érdemlő körülmények) tekintettel dönt a tartozás mérsékléséről, 

elengedéséről, vagy fizetési könnyítés engedélyezéséről. 

 

Alapvető eljárási szabályok:  

A magánszeméllyel szemben jogalap nélkül felvett, illetőleg igénybe vett ellátás visszatérítése, 

illetőleg megtérítése címen fennálló követelést az egészségbiztosító méltányosságból mérsékelheti, 

elengedheti, vagy részletfizetést engedélyezhet. Az egészségbiztosító méltányosságból a kirótt 

kamatot, késedelmi pótlékot, illetve mulasztási bírságot mérsékelheti, elengedheti vagy részletfizetést 

engedélyezhet. Méltányosság az adóssal szemben csak egy ízben gyakorolható. 

Az ügyintézés határideje: sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok: 

- a kötelező egészségbiztosításról szóló 1997. évi LXXXIII. tv. 

- a kötelező egészségbiztosításról szóló 1997. évi LXXXIII. tv. végrehajtására kiadott 217/1997. 

(XII.1.) Korm. rendelet 

- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. 

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: 

http://www.oep.hu/nyomtatvanytar 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: nincs 

https://epapir.gov.hu/
http://www.oep.hu/nyomtatvanytar
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5. Méltányosságból adható egyszeri segély 

 

Hatáskörrel rendelkező hivatal: Az ügyfél lakóhelye szerint illetékes kormányhivatal 

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: adatlap, kérelem, igazolás 

gyógyszerköltségről, egy évnél nem régebbi orvosi dokumentáció, jövedelemnyilatkozat,  

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje): A biztosított segély iránti 

kérelmet a lakóhelye szerint illetékes kormányhivatalnál vagy a kormányablaknál nyújthatja be 

személyesen, postai úton 

- Heves Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási Főosztály Egészségbiztosítási Osztály, 

3300 Eger Klapka Gy. út 1. 

- Heves Megyei Kormányhivatal Kormányablakai: 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/jarasok/heves-megyei-kormanyhivatal-

kormanyablakai 

 

Elektronikus ügyintézés: kizárt 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: nincs 

 

Az ügymenet leírása: A kormányhivatal a biztosított kérelmében előadott összes körülményre 

(egészségi állapot, jövedelmi helyzet, egyéb méltánylást érdemlő körülmény) tekintettel dönt a 

segélyben részesítésről és a segély összegéről. 

 

Alapvető eljárási szabályok: Egyszeri segély évente csak egy alkalommal adható a biztosított és a 

kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosult személy részére. 

A benyújtott kérelemnek tartalmaznia kell a biztosított TAJ-át. A kérelemhez csatolni kell a biztosított 

egészségi állapotára, kezelésére vonatkozó és a kérelemmel összefüggő egészségügyi 

dokumentációt, továbbá a biztosított nyilatkozatát a saját és a vele közös háztartásban élők által - a 

kérelem benyújtását megelőző három hónapban - megszerzett jövedelemről. 

 

Az ügyintézés határideje: sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok: 

- a kötelező egészségbiztosításról szóló 1997. évi LXXXIII. tv. 

- a kötelező egészségbiztosításról szóló 1997. évi LXXXIII. tv. végrehajtására kiadott 217/1997. 

(XII.1.) Korm. rendelet 

- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. 

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: 

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/nyomtatványok.html 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: nincs 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/jarasok/heves-megyei-kormanyhivatal-kormanyablakai
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/jarasok/heves-megyei-kormanyhivatal-kormanyablakai
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6. Kivonat kiadására a társadalombiztosítási egyéni számlán 

nyilvántartott adatokról 

 

Hatáskörrel rendelkező hivatal: Az ügyfél lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes 

kormányhivatal 

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: személyi adatok igazolására szolgáló 

okmány, TAJ szám, Ügyfélkapus azonosító 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje): Kérelem nyomtatvány postai 

úton a Heves Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási Főosztály Nyugdíj Nyilvántartási és 

Ellenőrzési Osztály 1916 Budapest, elektronikusan ügyfélkapun keresztül, és személyesen nyújtható 

be ügyfélszolgálati időben az Eger, Deák Ferenc út 11-13. szám alatt működő ügyfélszolgálaton 

 

Elektronikus ügyintézés: lehetséges 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: nincs 

 

Az ügymenet leírása: Az érintett személy vagy képviselője a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek 

által vezetett nyilvántartásba betekinthet, kérelmére a róla nyilvántartott adatokról a nyugdíjbiztosítási 

igazgatási szerv kivonatot állít ki. 

 

Alapvető eljárási szabályok: A társadalombiztosítási egyéni számla tartalmát a társadalombiztosítási 

nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 96/A. § - a határozza meg.  

A kivonat tartalmazza az ügyfél egyéni számláján szereplő egyes jogviszonyokat 2013. január 1-től 
kezdődően havonkénti bontásban, valamint a biztosítási idő kezdetére, biztosítási idő végére, valamint 
a bevallott nyugdíjjárulékra vonatkozó adatokat. 

A biztosítási jogviszonyban töltött időszakra vonatkozó adatok foglalkoztatónként kerülnek 
megjelenítésre, így a több sor a különböző foglalkoztatók által ugyanazon időszakra befizetett 
nyugdíjjárulékra vonatkozó adatokat tartalmazza. 

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások 

fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 34. §-a alapján megkötött megállapodás alapján 

megszerzett időtartam, valamint a fizetett nyugdíjjárulék összege a tárgyévet követően egyben (nem 

havi bontásban) kerül feltüntetésre. 

Az ügyintézés határideje: 15 nap, sommás eljárásban 8 nap 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:   

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény  

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye:   

https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu 

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30369.338774
https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/hu/component/weblinks/category/141-nyomtatv%C3%A1nyok/29-tov%C3%A1bbi-nyomtatv%C3%A1nyok/412-t%C3%A1rsadalombiztos%C3%ADt%C3%A1si-egy%C3%A9ni-sz%C3%A1mla.html?Itemid=101
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Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége:  

https://egyeniszamla.onyf.hu/ 

https://egyeniszamla.onyf.hu/
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7. Kérelem a nyugdíjbiztosítás által nyilvántartott adatokra 

vonatkozóan 

 

Hatáskörrel rendelkező hivatal: Az ügyfél lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes 

kormányhivatal 

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: személyi adatok igazolására szolgáló 

okmány, TAJ szám 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje): Kérelem nyomtatvány postai 

úton a Heves Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási Főosztály Nyugdíj Nyilvántartási és 

Ellenőrzési Osztály 1916 Budapest, elektronikusan ügyfélkapun keresztül, személyesen benyújtható 

ügyfélszolgálati időben az Eger, Deák Ferenc út 11-13. szám alatt működő ügyfélszolgálaton 

 

Elektronikus ügyintézés: lehetséges 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: nincs 

 

Az ügymenet leírása: A nyugdíjbiztosítás által nyilvántartott adatokról kivonat kiállítása 

 

Alapvető eljárási szabályok: Az érintett személy vagy képviselője a nyugdíjbiztosítási igazgatási 

szervek által vezetett nyilvántartásba betekinthet, kérelmére a róla nyilvántartott valamennyi, adott 

időszakra (időszakokra), valamint adott foglalkoztatónál (foglalkoztatóknál) eltöltött jogviszonyra, 

keresetre, jövedelemre vonatkozó adatokról a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv kivonatot állít ki. 

 

Az ügyintézés határideje: 15 nap, sommás eljárásban 8 nap 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok: 

- a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, 

- a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások    

  fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye:  

https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége:  

Az elektronikus ügyintézési rendszer az ügyfélkapu regisztrációval rendelkező személyek részére 

biztosít lehetőséget elektronikus űrlapok kitöltésére és beküldésére.  

https://e-ugyintezes.onyf.hu    

 

 
 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30369.338774
https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/
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8. Igazolás kiadása a nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatás 

teljesítéséről (felszámolás, végelszámolás esetén, illetve 

ügyvédek, ügyvédi irodák részére) 

 

Hatáskörrel rendelkező hivatal: a foglalkoztató, az ügyvéd, illetőleg az ügyvédi iroda székhelye 

szerint illetékes megyei kormányhivatal   

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: Kérelem nyomtatvány kitöltése során 

foglalkoztató, ügyvéd, ügyvédi iroda adatai (adószám, székhely, tevékenység kezdete)  

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje): Kérelmet postai úton a Heves 

Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási Főosztály Nyugdíj Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály 

1916 Budapest címre kell megküldeni, valamint személyesen is benyújtható ügyfélszolgálati időben az 

Eger, Deák Ferenc út 11-13. szám alatt működő ügyfélszolgálaton.  

 

Elektronikus ügyintézés: kizárt 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 3000.- Ft 

Az illetéket  

d. az eljárás megindítását megelőzően készpénz-átutalási megbízás útján, vagy 

e. amennyiben a járási hivatalban vagy a kormányablakban erre lehetőség van, az eljárás 

megindításával egyidejűleg elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül, 

bankkártyával vagy házipénztárban készpénzzel, vagy 

f. az eljárás megindítását megelőzően átutalással, az átutalás közlemény rovatában a 

kormányablakokról szóló kormányrendeletben meghatározott adatok feltüntetésével 

kell megfizetni a Kincstár által vezetett 10032000-01012107 számú Eljárási illetékbevételi számla 

javára. 

Az ügymenet leírása: a 2010. január 1-je előtti időszakra vonatkozó nyugdíjbiztosítási (ún. NYENYI) 

adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről szóló igazolás kiadása 

 

Alapvető eljárási szabályok: 

Felszámolók, végelszámolók részére nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről 

szóló igazolás kiadása 

 a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 53. § (2) 
bekezdésében foglaltak, valamint 

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

törvény 112. § (2) pontjában és az 1. számú melléklete szerinti igazolás kiadása a cég 

biztosítottai (volt biztosítottai) 2009. december 31-éig fennállt jogviszonyára vonatkozó 

nyugdíjbiztosítási adatainak az illetékes kormányhivatal nyugdíjbiztosítási szakterülete részére 

történő átadásáról, a nyugdíjbiztosítási/társadalombiztosítási adatszolgáltatási kötelezettség 

teljesítéséről. 
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Ügyvédek, ügyvédi irodák részére nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről 

szóló igazolás kiadása 

 az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 150. § (3) bekezdése és a 179. § 
(2) bekezdése szerinti igazolások kiadása az ügyvédi kamarai tagság megszüntetése, illetve 
az ügyvédi iroda ügyvédi irodák névjegyzékéből történő törlése céljából. 

 
A felszámolók, végelszámolók és ügyvédek/ügyvédi irodák részére kiállított igazolás hatósági 

bizonyítványnak minősül. 

Az ügyintézés határideje: 15 nap, sommás eljárásban 8 nap 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok: 

- a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, illetve a végrehajtásáról 

rendelkező 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 

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

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

- az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény  

- az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye:  

https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége:  nincs 

 

 

   

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30971.346941
https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/


15 

 

9. Gyógyszertári finanszírozási előleg megállapítása 

 

Hatáskörrel rendelkező hivatal: A gyógyszertár székhelye szerint illetékes kormányhivatal 

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: kérelem, finanszírozási előleg igénylő 

lap, felhasználási nyilatkozat, személyi jogos gyógyszerész nyilatkozata, köztartozásmentes 

nyilatkozat,  

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje): A gyógyszertári finanszírozási 

előleg igényt az igénylő gyógyszertár székhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz kell benyújtani 

minden év március 31-ig, személyesen, postai úton, vagy elektronikus úton 

- Heves Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási Főosztály Egészségbiztosítási Osztály, 

3300 Eger Klapka Gy. út 1. 

- elektronikus úton e-Papír szolgáltatáson keresztül: https://epapir.gov.hu/ 

 

Elektronikus ügyintézés: lehetséges 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: 3000,- Ft eljárási illeték 

 

Az ügymenet leírása:  

A lakosság biztonságos gyógyszerellátása érdekében a kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári 

feladatkörében eljárva - az Egészségbiztosítási Alap éves költségvetésének gyógyszertámogatási 

előirányzata terhére - tárgyévben egy alkalommal kamatmentes, visszatérítendő finanszírozási 

előleget nyújt jogszabályban meghatározott feltételek együttes fennállása esetén.  

 

Alapvető eljárási szabályok:  

a) az igénylő gyógyszertár egy adott település vagy egy település közigazgatási egységéhez 

csatolt, de földrajzilag elkülönülő településrész gyógyszerellátását legfeljebb három gyógyszertár 

egyikeként biztosítja, azzal, hogy a településen és a településrészen működő gyógyszertárak száma 

együttesen nem haladhatja meg a hármat, 

b) a gyógyszertár közfinanszírozott gyógyszerek forgalmazásából származó, a tárgyévet megelőző 

két év első naptári féléves árréstömegének átlaga nem haladja meg a 8 millió forintot, 

c) az adott gyógyszertárat működtető gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó kizárólag - az a) 

és b) pontban foglalt feltételeknek megfelelő - egy gyógyszertárat működtet, és 

d)
1
 a kérelem benyújtásakor a gyógyszertár nem rendelkezik olyan, az adózás rendjéről szóló 2017. 

évi CL. törvény 7. § 34. pontjában meghatározott köztartozással, amely esedékességének időpontja 

60 napnál régebben lejárt. 

 

Az ügyintézés határideje: sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap 

                                                           

 

 

https://epapir.gov.hu/
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Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok: 

- a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és 

gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 

134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet 

- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. 

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: nincs 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: nincs 
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10. Tájékoztatás, felvilágosítás nyújtása telefonon és 

elektronikus levelezés formájában az ügyfél kérésének 

megfelelően 

 

a.) a családtámogatási ellátásokra,  

b.) fogyatékossági támogatásra,  

c.) energiatámogatásra való jogosultság feltételeiről,  

valamint a fenti  tárgykörökben már folyamatban lévő ügyekről, továbbá tájékoztatás adása az 

eljárási szabályokról, az ügyfél jogairól és kötelezettségeiről, ezek elmulasztásának 

következményeiről, valamint segítség nyújtása az eljárás megindításában, felvilágosítás adása az 

igényléshez, elbíráláshoz szükséges dokumentumokról és azok kitöltéséről. 

d.) általános tájékoztatás nyújtása a lakástámogatási szakterületen.  

 

Hatáskörrel rendelkező járási hivatal: 

Heves Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási Főosztály - Családtámogatási Osztály  

Call Center 

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:  

telefonon történő tájékoztatás esetén az ügyfél azonosítása érdekében: TAJ kártya 

 

Elektronikus ügyintézés: kizárt 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje): nincs 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak:  nincs 

 

Az ügymenet leírása: az ügyfelek telefonon, és elektronikus levelezés formájában történő 

tájékoztatása 

 

Alapvető eljárási szabályok: a hívást kezdeményező ügyfél részére - saját ügyében - csak a 

személyét érintő azonosítási eljárást követően adható felvilágosítás, általános kérdés esetén az ügyfél 

beazonosítása nem szükséges  

 

Az ügyintézés határideje: folyamatos 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok: 

- az 1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról,  
- a 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. 

törvény végrehajtásáról,  
- az 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 

biztosításáról,  
- a 2016. évi CL törvény az általános közigazgatási rendtartásról

 
 

- a 141/2000 (VIII. 9.) Korm. rendelet a súlyos fogyatékosság minősítésének és 
felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól 
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- a lakosság szociális célú energiatámogatása, a lakossági vezetékes gázfogyasztás és 
távhőfelhasználás szociális támogatásáról szóló 289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet, 

- a nagycsaládosokat megillető földgáz árkedvezményről szóló 494/2017. (XII. 29.) Korm. 
rendelet 

- a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 
- a fiatalok, valamint többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról 

szóló 134/2009. (VI. 23) Korm. rendelet, 
- az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII.29.) Korm. rendelet. 
- az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 

10.) Korm. rendelet 
- a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési 

kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 
- a lakáscélú állami támogatások eljárásrendjéről szóló 1/2017. (I. 5.) NGM utasítás 

- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2004. április 29-i 883/2004/EK  RENDELETE a szociális 
biztonsági rendszerek koordinálásáról  

- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009. szeptember 16-i 987/2009/EK RENDELETE a 
szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására 
vonatkozó eljárás megállapításáról 

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: 

Általános tájékoztatás, elérhetőségi adatok, nyomtatványok letöltése: 

http://www.kormanyhivatal.hu/download/8/06/73000//Call_Center_telefonszamok_2017.pdf 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/csaladtamogatasok 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/lakastamogatas 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek-1 

http://tcs.allamkincstar.gov.hu/csaladtamogatas-cimlap.html 

https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/ 

http://www.csalad.hu/ 

 

Nyomtatványok, kérelmek elektronikus úton történő benyújtása: 

https://eugyfel.allamkincstar.gov.hu 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége:  nincs 

https://uj.jogtar.hu/#lbj0id14857740217125cb4
https://uj.jogtar.hu/
http://www.kormanyhivatal.hu/download/8/06/73000/Call_Center_telefonszamok_2017.pdf
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/csaladtamogatasok
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/lakastamogatas
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek-1
http://tcs.allamkincstar.gov.hu/csaladtamogatas-cimlap.html
https://cst.tcs.allamkincstar.gov.hu/
http://www.csalad.hu/
https://eugyfel.allamkincstar.gov.hu/
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11. A biztosítási idők és a nyugellátás alapjául szolgáló 

keresetek közhiteles nyilvántartásának kezelése 

 

Hatáskörrel rendelkező hivatal: A foglalkoztató, az egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő 

székhelye szerint illetékes kormányhivatal 

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:  

 adatlap regisztrációhoz, 

 a regisztráció alapján kiadott adathordozó (NYENYI lap, jegyzék vagy floppy), 

 a leadott adatszolgáltatáshoz a kitöltött adathordozó (NYENYI lap, jegyzék és igazolólap, vagy 

floppy és igazolólap és konszignációs lista) 

 E-ügyintézéshez, meghatalmazáshoz kiállított „Bejelentőlap” és meghatalmazás  

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje): Postai úton a Heves Megyei 

Kormányhivatal Társadalombiztosítási Főosztály Nyugdíj Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály 1916 

Budapest, elektronikusan ügyfélkapun, személyesen benyújtható ügyfélszolgálati időben az Eger, 

Deák Ferenc út 11-13. szám alatt működő ügyfélszolgálaton 

 

Elektronikus ügyintézés: lehetséges 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: nincs 

 

Az ügymenet leírása: A nyugdíjjogosultsághoz, illetőleg a nyugdíj-megállapításhoz szükséges 

adatokat a nyilvántartásra kötelezetteknek utolsó alkalommal 2009. évre vonatkozóan, 2010. április 

30-ig kellett teljesíteniük a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek felé.  

 

A 2010. január 1-jét megelőző időszakra vonatkozó adatokat elmaradt, visszamenőleges, valamint a 

módosított adatszolgáltatás keretében továbbra is a fővárosi/megyei kormányhivatalok 

nyugdíjbiztosítási igazgatási szerveihez kell teljesíteni. 

 

A nyugdíjbiztosítási nyilvántartás közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül. 

 

Alapvető eljárási szabályok:  

A nyugdíjbiztosítási nyilvántartólap kiállítására kötelezett a nyilvántartó lap adattartalmát a központi 

nyugdíjbiztosítási szerv által rendszeresített számítógépes programmal köteles előállítani. Az 

adatszolgáltatási kötelezettséget ezen számítógépes program felhasználásával kell teljesíteni. 

Jelenleg minden adatszolgáltatási időszak vonatkozásában biztosított a lehetőség, hogy az 

adatszolgáltatás elektronikus ügyintézés keretében – Ügyfélkapun keresztül - történjen. 

Az egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő, és a külön jogszabályban meghatározott 

felszolgálási díjat fizető foglalkoztató, továbbá az 5 főnél kevesebb biztosítottról adatot szolgáltató 

foglalkoztató a visszamenőleges adatszolgáltatási kötelezettségét az előírt nyomtatványon (NYENYI 

lapon) papíron teljesítheti. 
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Az ügyintézés határideje: folyamatos 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok: 

- a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, valamint a 

végrehajtására kiadott 168/1997. (X.6.) Korm. Rendelet 

- a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e 

szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye:   

Útmutatók a NYENYI adatszolgáltatás kitöltéséhez, bejelentő lapok az adatszolgáltatás E-ügyintézés 

keretében valamint meghatalmazotti, képviseleti jogkörben eljáró teljesítéshez: 

 

https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/ 

 

Az e-NYENYI rendszer a nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatások elektronikus ügyintézés keretében 

történő teljesítését teszi lehetővé az ügyfélkapu regisztrációval rendelkező személyek (a foglalkoztató 

képviselője, meghatalmazottja) részére. 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: Az elektronikus ügyintézési rendszer az 

ügyfélkapu regisztrációval rendelkező személyek részére biztosít lehetőséget elektronikus űrlapok 

kitöltésére és beküldésére. 

https://e-ugyintezes.onyf.hu    

 

 

 

 

 

 

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30369.338774
https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/
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12. Méltányosságból igénybe vehető pénzbeli ellátások 

 

Hatáskörrel rendelkező hivatal: Az ügyfél lakóhelye szerint illetékes kormányhivatal  

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: Kérelem a biztosított részére a pénzbeli 

ellátás méltányosságból történő elbírálásához, orvosi javaslat táppénz, gyermekápolási táppénz 

folyósítás méltányosságból történő meghosszabbításának elbírálásához, adatlap a méltányosságból 

engedélyezhető pénzbeli ellátások igényléséhez társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére.  

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje): A biztosított a méltányossági 

kérelmet a foglalkoztatójához nyújthatja be. A táppénz folyósítására vonatkozó kérelemhez csatolni 

kell az orvosi igazolást és javaslatot, valamint az orvosi szakvéleményt a keresőképtelenség várható 

időtartamáról. A foglalkoztató a biztosított méltányossági kérelmét a kérelem kézhezvételétől számított 

5 napon belül továbbítja a székhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz. 

 

Elektronikus ügyintézés: kizárt 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: nincs 

 

Az ügymenet leírása: A Kormányhivatal – az E. Alap éves költségvetésében meghatározott keretek 

között – méltányosságból csecsemőgondozási díjat, gyermekgondozási díjat és táppénzt állapíthat 

meg a biztosított részére, ha a biztosított az ahhoz szükséges biztosítási idővel nem rendelkezik. 

Gyermekápolási táppénz méltányosságból a biztosított részére a jogszabályban meghatározott napok 

számát meghaladóan, illetve a gyermek 18 éves koráig engedélyezhető. 

 

Alapvető eljárási szabályok: Méltányossági jogkörben kizárólag a szerint biztosítottnak minősülő 

személy részére engedélyezhető pénzbeli ellátás. 

A táppénz folyósításának időtartama a méltányosságból engedélyezett ellátás folyósításának 

időtartamával együtt sem haladhatja meg az egy évet. A méltányossági kérelmek elbírálásánál 

figyelemmel kell lenni a biztosított biztosításban töltött idejére, 30 napnál hosszabb megszakítást 

megelőző biztosítási idejének tartamára, jövedelmi viszonyára és egyéb méltánylást érdemlő 

körülményeire.  

Az ügyintézés határideje: sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok: 

- a kötelező egészségbiztosításról szóló 1997. évi LXXXIII. tv. 

- a kötelező egészségbiztosításról szóló 1997. évi LXXXIII. tv. végrehajtására kiadott 217/1997. 

(XII.1.) Korm. rendelet 

- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. 

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: 

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/nyomtatványok.html 
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Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: nincs 


