
Heves Megyei Kormányhivatal 

Társadalombiztosítási Főosztály 

 

 

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 Nyugdíj 

Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály 1916 Budapest címére, vagy elektronikusan ügyfélkapun 

keresztül, valamint személyesen ügyfélfogadási időben az Eger, Deák Ferenc út 11-13. szám alatt 

működő ügyfélszolgálaton lehet benyújtani. 

 

Elektronikus ügyintézés: lehetséges 

 

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 Magyar Államkincstár 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


 

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.  

 

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

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:  

- a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 94. §, 

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

168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés b) pont, 

- az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdés 

 

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 

lehetőséget biztosít 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/
https://e-ugyintezes.onyf.hu/

