
Tájékoztató a kivételes nyugellátás-emelés és egyszeri segély megállapításáról 

 

Ki részesülhet kivételes nyugellátás-emelésben? 

Milyen időközönként kérhető kivételes nyugellátás-emelés? 

Ki részesülhet egyszeri segélyben? 

Milyen időközönként állapítható meg egyszeri segély? 

Ki nem részesülhet kivételes nyugellátás-emelésben és egyszeri segélyben? 

Hol és hogyan nyújtható be kivételes nyugellátás-emelés és egyszeri segély iránti kérelem? 

Van-e jogorvoslati lehetőség a méltányossági jogkörben hozott döntés ellen? 

Ügyintézési idő 

Alkalmazandó jogszabályok 

Ügyfélfogadás helye és ideje 

 

Kivételes nyugellátás-emelés illetve egyszeri segély engedélyezésére az érintett személy, illetőleg 

meghatalmazottja vagy törvényes képviselője kérelme alapján kerülhet sor. A kérelemben meg kell 

jelölni azokat a különös méltánylást érdemlő körülményeket, amelyek megalapozhatják a kérelem 

teljesíthetőségét. (pl.: egészségi állapotról, közeli hozzátartozó egészségi állapotáról, 

gyógyszerköltségről, közüzemi díj elmaradásról stb.) 

 

Ki részesülhet kivételes nyugellátás-emelésben? 

Kivételes nyugellátás-emelés engedélyezhető annak a nyugellátásban részesülő, az öregségi 

nyugdíjkorhatárt elért személynek; a megváltozott munkaképességű özvegynek; a fogyatékkal élő, 

illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó 

özvegynek; továbbá az árvának, akinél a nyugellátás és rendszeres pénzellátás együttes havi összege 

nem haladja meg a 85 000 forintot. 

 

Milyen időközönként kérhető kivételes nyugellátás-emelés? 

Kivételes nyugellátás-emelés a nyugellátás megállapítását, továbbá a korábbi kivételes nyugellátás-

emelést követő 3 éven belül nem engedélyezhető.  

 

Ki részesülhet egyszeri segélyben? 

Egyszeri segély engedélyezhető a nyugellátásban részesülő személy részére, ha olyan élethelyzetbe 

kerül, amely létfenntartását veszélyezteti, és a havi jövedelme nem haladja meg 

- a 75 000 forintot, ha a kérelmező közeli hozzátartozójával közös háztartásban él, 

- a 85 000 forintot, ha a kérelmező egyedül él. 

 

Milyen időközönként állapítható meg egyszeri segély? 

Egyszeri segély évente egy alkalommal állapítható meg. 

 

Ki nem részesülhet kivételes nyugellátás-emelésben és egyszeri segélyben? 

Nem engedélyezhető kivételes nyugellátás-emelés és egyszeri segély annak a személynek, aki 

előzetes letartóztatásban van, szabadságvesztés büntetését tölti, vagy a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 57. § (2) bekezdésének a) - c) pontja szerinti tartós 

bentlakásos intézményben él, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény szerinti otthont nyújtó ellátásban részesül, illetőleg javítóintézetben van elhelyezve. 

 



 

 

 

Hol és hogyan nyújtható be kivételes nyugellátás-emelés és egyszeri segély iránti kérelem? 

Kivételes nyugellátás-emelés és egyszeri segély iránti kérelmet a kérelmező lakóhelye szerint illetékes 

Kormányhivatalnál, vagy a Magyar Államkincstár (Társadalombiztosítás és Családtámogatás) 

ügyfélszolgálatain lehet benyújtani az alábbi nyomtatványokon: 

- Kérelem - adatlap nyugellátás méltányossági alapon történő emeléséhez (K16 számú űrlap) 

- Kérelem - adatlap egyszeri segély igényléséhez (K17 számú űrlap) elnevezésű 

nyomtatványokon. 

A nyomtatványok beszerezhetők a nyugdíjbiztosítási szervek ügyfélszolgálatainál, a 

Kormányablakoknál, valamint letölthetők a Magyar Államkincstár honlapjáról is. ( https://old.onyf.hu 

), ( https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu ) 

 

Van-e jogorvoslati lehetőség a méltányossági jogkörben hozott döntés ellen? 

A méltányossági jogkörben hozott döntéssel szemben jogorvoslatnak nincs helye. 

 

Ügyintézési idő 

Az ügyintézési idő 30 naptári nap. 

 

Alkalmazandó jogszabályok 

A kivételes nyugellátás emelés és egyszeri segély kérelmek elbírálása során a társadalombiztosítási 

nyugellátásról szóló 1997.évi LXXXI. törvény 66. §, a végrehajtásáról rendelkező 168/1997. (X.6) 

Kormány rendelet 72/B. § és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

szabályainak alkalmazásával kell eljárni. 

 

Ügyfélfogadás helye és ideje 

Ügyfélszolgálat: 7100 Szekszárd, Toldi u. 6. 

Ügyfélfogadási idő:  

       Hétfő: 08:00 – 17:00 

       Kedd: 08:00 – 13:00 

       Szerda: 08:00 – 13:00 

       Csütörtök: 08:00 – 13:00 
      Péntek: 08:00 – 12:00 
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