
 
A Magyar Államkincstár Központ  

társadalombiztosítási és családtámogatási elérhetőségei 
 

Tisztelt Ügyfeleink! 

 

A Magyar Államkincstár Központban személyes ügyfélfogadás nincs. 

 

Nyugdíjmegállapítással, adategyeztetési eljárással kapcsolatban folyamatban lévő 

ügyekben a lakóhely szerint illetékes nyugdíjmegállapító szerv tud információval szolgálni. 

Az illetékes szerv elérhetősége a 

https://old.onyf.hu/hu/%C3%BCgyf%C3%A9lszolg%C3%A1lat.html linken található meg.  

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a megadott, http://old.onyf.hu honlap az Országos 

Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Magyar Államkincstárba történő beolvadását követően, 

azaz 2017. november 1-jétől archívumként szolgál, ezért tartalma nem frissül. A 

kormányhivatalok, járási hivatalok aktuális elérhetőségei a http://www.kormanyhivatal.hu 

weboldalon találhatóak meg. 

 

Nemzetközi nyugdíj ügyben Budapest Főváros Kormányhivatal VIII. Kerületi Hivatalának 

nemzetközi ügyfélszolgálatánál érdeklődhetnek a 06-1-323-6000, 06-1-323-6020 

telefonszámokon, vagy közvetlenül az ügyintéző munkatársnál. 

 

Nyugdíjfolyósítással, nyugdíjemeléssel, illetve - amennyiben a hozzátartozói ellátást az 

elhunyt jogszerző ellátásának már megállapított összegéből kell kiszámítani, vagy ha az 

elhunyt jogszerző után hozzátartozói nyugellátás megállapítására már sor került - 

hozzátartozói nyugellátás megállapításával kapcsolatos kérdésekkel a Magyar Államkincstár 

Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz fordulhatnak. 

Az Igazgatóság elérhetőségeit a következő linken találják meg.  

http://folyositas.tcs.onyf.hu/%C3%BCgyf%C3%A9lszolg%C3%A1lat/el%C3%A9rhet%C5%

91s%C3%A9gek.html 

 

A nyugdíj folyósítása mellett szerzett jövedelem alapján járó 0,5 százalékos 

nyugdíjnöveléssel kapcsolatban telefonon, illetve e-mailben az alábbi elérhetőségeken 

érdeklődhetnek: 

 

Telefon: 06-1-412-9600 

06-1-323-6030 

Email: onyf@onyf.allamkincstar.gov.hu 

 

A nyugdíjmegállapítással, adategyeztetéssel kapcsolatban az alábbi telefonszámokon 

kérhetnek általános jellegű tájékoztatást: 

 

Nemzeti nyugellátási ügyekben: 

06-1-270-8032  

06-1-412-9610 
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Nemzetközi nyugellátási ügyekben: 

06-1-412-9755 

 

Nyugdíjbiztosítási adategyeztetés, nyugdíjbiztosítási nyilvántartás, visszamenőleges 

foglalkoztatói adatszolgáltatás, társadalombiztosítási egyéni számla témakörben: 

06-1-412-9676 

06-1-270-8168 

 

Családtámogatási (családtámogatási ellátások, fogyatékossági támogatás, vakok személyi 

járadéka) ügyekben felvilágosítást az alábbi telefonszámokon kaphatnak:  

06-1-452-2910  

06-20-881-9535  

06-30-344-0045  

06-70-460-9005  

 

Utazási kedvezményre jogosító hatósági igazolvánnyal kapcsolatos tájékoztatás: 

06-1-270-8040 

 

Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival kapcsolatos ügyek: 

 

Részletes tájékoztatókat találnak a http://egbiztpenzbeli.tcs.onyf.hu/ címen.  

Az egészségbiztosítási pénzbeli ellátásokkal kapcsolatos ügyekben e-mailben a következő 

elérhetőségen érdeklődhetnek: penzbeli@onyf.allamkincstar.gov.hu 

 

Az ügyfelek az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival (táppénz, csecsemőgondozási díj, 

gyermekgondozási díj), és baleseti táppénzzel kapcsolatosan a foglalkoztató székhelye, 

utazási költségtérítéssel kapcsolatosan az ügyfél lakóhelye szerint illetékes kormányhivatal 

megyeszékhely szerinti járási hivatalához (fővárosban, és Pest Megyében a XIII. Kerületi 

Hivatalhoz) fordulhatnak.  

 

A kifizetőhellyel nem rendelkező foglalkoztatók kérelmének elektronikus úton történő 

benyújtásával kapcsolatban az alábbi telefonszámon kérhetnek segítséget: 

06-1-270-8901 
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