
 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ 

öregségi nyugellátásban részesülő személyek nyugdíjnöveléséről 

 

 

 

Az öregségi nyugellátásban részesülő személy – ideértve azt a személyt is, akinek 

nyugellátása szünetel – nyugellátását a saját jogú nyugdíjasként történt 

foglalkoztatása, illetve egyéni vagy társas vállalkozóként végzett kiegészítő tevékenysége 

alapján a naptári évben elért, nyugdíjjárulék-alapot képező kereset, jövedelem összege 

egytizenketted részének 0,5 százalékával – a jövedelem megszerzését követő 

naptári év január 1-től – növelni kell. A nyugdíjnövelés kiszámítása során az a 

nyugdíjjárulék-alapot képező kereset, jövedelem vehető figyelembe, amely után az előírt 

nyugdíjjárulékot megfizették.  

  

2017. január elsejétől bekövetkezett változások:  

  

 A nyugdíjnövelést 2017. január elsejétől nem kell külön kérni, azt az Országos 

Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központja hivatalból állapítja meg a jövedelem 

megszerzését követő év október 31-éig. (2016. évben fennállt biztosítási 

jogviszonyok alapján legkésőbb 2017. október 31-éig.)  

 Annak, aki 2016. december 31-ig nem kérte a 2016. évet megelőző keresetei 

alapján a növelést, szintén az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 

Központja hivatalból gondoskodik a növelés megállapításáról 2017. június 30-

áig. 

 A növelés visszamenőlegesen attól az időponttól kerül megállapításra, amikortól 

az – kérelem benyújtása esetén – az érintettet a legkorábban megillette volna. 

 A növelést és annak visszamenőleges összegét a jogosultság megszerzésének 

időpontjától járó, időközi nyugdíjemelések mértékével növelt összegben kell 

folyósítani.  
  
Fentiek miatt a www.onyf.hu és a www.kormanyhivatal.hu honlapokon a 

nyugdíjnövelés kérelem előterjesztéséhez szükséges nyomtatvány már 

nem elérhető! 
  
Az öregségi nyugdíj megállapítása esetén a kiszámított nyugellátás összegét meg 

kell növelni a jogosult részére korábban – azóta megszűnt saját jogú nyugellátás 

mellett szerzett, nyugdíjjárulék-alapot képező kereset, jövedelem alapján – 

megállapított nyugdíjnövelésnek a megállapítását követő időközi nyugdíjemelések 

mértékével megemelt összegével, ideértve a korábbi saját jogú nyugellátás 

megszűnését követő időközi nyugdíjemeléseket is.  
  
Ha a keresőtevékenységet folytató saját jogú nyugdíjas, volt nyugdíjas elhalálozik 

mielőtt nyugellátása összegének növelése megállapításra került volna, az érintett 

elhunyt jogán hozzátartozói nyugellátásra jogosult személy kérheti a jogszerző 

nyugellátásának 0,5 százalékos növelését, mivel az az előzetes nyugdíjjárulék-

fizetés alapján az elhunytat megillette volna, és a hozzátartozói nyugellátás 

összegét is befolyásolja. 
  

2017. január 

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

