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Hatósági ügyek általános ügymenete 

 

 

A Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság által intézett ellátások iránti igényeket – az 

adategyeztetési eljárás kivételével - írásban, kizárólag az e célra rendszeresített 

nyomtatványon vagy elektronikus űrlapon (a továbbiakban együtt: igénybejelentő lap) kell 

benyújtani. A nyomtatványok elérhetőek az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 

hivatalos honlapján, a www.onyf.hu honlapon. Az adategyeztetési eljárás a biztosított, 

volt biztosított elektronikus ügyintézés keretében benyújtott kérelmére indul.  

 

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. 
 

A nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek eljárásaiban az ügyintézési határidő huszonkét munkanap, 

amely legfeljebb huszonkét munkanappal hosszabbítható meg. 

 

Az első fokon hozott határozatokkal szemben a fellebbezés előterjesztésére nyitva álló határidő 15 

nap. A fellebbezés elbírálására jogosult szerv az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 

(továbbiakban: ONYF). A fellebbezést az ONYF-nek címezve az első fokon eljáró Baranya Megyei 

Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságához kell benyújtani. 

 

Az igény érvényesítésével kapcsolatos eljárások, valamint az e törvény szerinti más 

eljárások illeték- és költségmentesek, kivéve a visszafizetésre kötelezett, illetve megtérítésre 

kötelezett, továbbá a mulasztási bírságra kötelezett tartozás mérséklése, elengedése vagy 

fizetési kedvezmény engedélyezése iránt benyújtott kérelme, mely esetén általános tételű 

eljárási illetéket kell fizetni. 

 

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

biztosítási igazgatási szervnek minden olyan tényt, adatot, körülményt, amely a 

nyugellátásra jogosultságát vagy a nyugellátás folyósítását érinti.  

 

A Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság feladat és hatáskörébe tartozik továbbá: 

- A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e 

szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 34-35. §-ain alapuló, 

nyugdíjszolgáltatásokra irányuló megállapodások megkötése, 

- A kivételes nyugdíj-emelés, valamint egyszeri segély iránti kérelmek elbírálása, 

http://www.onyf.hu/


- A 90 napon túli, jogalap nélkül felvett ellátás visszafizetése iránti eljárás lefolytatása, 

valamint a megállapított ellátás, foglalkoztatóval vagy harmadik személlyel szembeni 

megtérítésének érvényesítése.  

 

A Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Vezetője a foglalkoztató, egyéb szerv és a magánszemély 

kérelme alapján a nyugellátás visszafizetése, a megtérítés és annak késedelmi pótléka címén 

megállapított követelést, valamint a mulasztási bírság-tartozást méltányosságból 

mérsékelheti vagy elengedheti, illetve részletfizetést vagy fizetési halasztást engedélyezhet. 

E tárgyban benyújtott kérelem esetén általános tételű eljárási illetéket kell fizetni.  

 


