
Ügytípus E-ügyintézés Ügymenet leírása Ágazati jogszabály(ok) pontos megjelölése
A kérelem előterjesztéséhez kötelezően alkalmazandó-e 

formanyomtatvány
Kérelemhez kötelezően csatolandó mellékletek

Ügyfél nyilatkozatával pótolható-e hiányzó bizonyíték 

Ákr. 64. § (1) bekezdése
Az eljárás lefolytatásáért fizetendő 

Eljárás fő szabály 

szerinti fajtája

Megengedett 

hiánypótlások száma 

Ákr. 44. §

A döntés kapcsolódó 

eljárásban meghozható 

döntés feltételét képezi-

e Ákr. 45. §

Törvény lehetővé teszi 

az eljárás 

felfüggesztését Ákr. 48. 

§

Jogszabály kizárja-e az 

eljárás szünetelését 

Ákr. 49. §

Ügyintézési határidő 

Ákr. 50. §

Függő hatályú döntés 

Ákr. 43. §

Szakhatóság 

közreműködése Ákr. 55. 

§

Szakkérdés vizsgálata
Jogszerű hallgatásnak 

van helye

Jogorvoslat fajtája Ákr. 

113. §

Jogszabályban 

meghatározott 

felügyeleti szerv 

megnevezése

1. Méltányosságból adható kivételes nyugellátás-emelés Lehetséges

A kivételes nyugellátás emelés megállapítására irányuló

kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani, melyben meg

kell jelölni azokat a különös méltánylást érdemlő

körülményeket, amelyek a kérelmezett ellátás engedélyezését

indokolják. A kérelmet minden esetben indokolni kell, ahol

lehetséges igazolásokkal (rezsiszámlák másolata, egészségi

állapotról, közeli hozzátartozó egészségi állapotáról,

gyógyszerköltségről, közüzemi díj elmaradásról szóló

igazolás, havi gyógyszerköltség igazolása, kórházi

zárójelentés, temetési számla másolata, stb.) alá kell

támasztani.

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. 

törvény 66. § (1) bekezdés b) pont, valamint a 

társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. 

törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 

3. § (3) bekezdés a) pont, 72/B. § (9)-(13) bekezdés

Igen Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 2 Nem Nem Nem

Ákr. alapján sommás 

eljárásban nyolc nap, 

TnyR. 66. § (1) bek. 

alapján teljes eljárásban 

negyvenöt nap

Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per

Magyar Államkincstár 

Központ 1081 Budapest, 

Fiumei út 19/a.

2.
Nyugellátásban részesülő személyek részére méltányosságból 

adható egyszeri segély 
Lehetséges

Az egyszeri segély engedélyezésére irányuló kérelmet

formanyomtatványon kell benyújtani, melyben meg kell jelölni

azokat a különös méltánylást érdemlő körülményeket, amelyek

a kérelmezett ellátás engedélyezését indokolják. A kérelmet

minden esetben indokolni kell, ahol lehetséges igazolásokkal

(rezsiszámlák másolata, egészségi állapotról, közeli

hozzátartozó egészségi állapotáról, gyógyszerköltségről,

közüzemi díj elmaradásról szóló igazolás, havi

gyógyszerköltség igazolása, kórházi zárójelentés, temetési

számla másolata, stb.) alá kell támasztani.

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. 

törvény 66. § (1) bekezdés b) pont, valamint a 

társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. 

törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 

3. § (3) bekezdés a) pont, 72/B. § (15)-(19) bekezdés

Igen Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 2 Nem Nem Nem

Ákr. alapján sommás 

eljárásban nyolc nap, 

TnyR. 66. § (1) bek. 

alapján teljes eljárásban 

negyvenöt nap

Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per

Magyar Államkincstár 

Központ 1081 Budapest, 

Fiumei út 19/a.

3.

Járási hivatal vagy kormányhivatal által előírt nyugdíjbiztosítási 

tartozás méltányosságból történő mérséklése, elengedése, 

fizetési kedvezmény

Lehetséges

A nyugdíjbiztosítási szerv (Társadalombiztosítási Főosztály) 

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.

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. 

törvény 94. §, valamint a társadalombiztosítási nyugellátásról 

szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. 

(X. 6.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés b) pont

Nem Nem Illeték Sommás eljárás 2 Nem Nem Nem

Ákr. alapján sommás 

eljárásban nyolc nap, 

TnyR. 66. § (1) bek. 

alapján teljes eljárásban 

negyvenöt nap

Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per

Magyar Államkincstár 

Központ 1081 Budapest, 

Fiumei út 19/a.

4.
Megállapodás nyugellátásra jogosító szolgálati idő és 

nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából
Lehetséges

     Megállapodás köthető nyugdíjjárulék fizetésének vállalása 

mellett

1. szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem 

szerzésére (biztosítási jogviszony hiányában vagy annak 

szünetelése esetén),

2. felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás 

keretében folytatott tanulmányok idejének szolgálati időként 

történő elismerése érdekében,

3. öregségi teljes, illetve öregségi résznyugdíjra 

jogosultsághoz szükséges szolgálati idő szerzése céljából,

4. 1998. évre, a gyermekgondozási segély idejével 

megegyező otthoni gondozás idejére 

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra 

jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 

1997. évi LXXX. törvény 34. §, valamint a társadalombiztosítás 

ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e 

szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 

végrehajtásáról szóló 195/1997.(XI.5.) Korm. rendelet 8. § (1)-

(2) bekezdés

Igen Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 Nem Nem Nem
Ákr. Alapján teljes 

eljárásban hatvan nap
Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per

Magyar Államkincstár 

Központ 1081 Budapest, 

Fiumei út 19/a.

5.

 Hatósági bizonyítvány (igazolás) kiadása a nyugdíjbiztosítási 

adatszolgáltatás teljesítéséről felszámolók részére a 

cégbíróságon történő felhasználás céljából

Lehetséges

Képviseletre jogosultság, illeték fizetés, foglalkoztatói 

adatszolgáltatások vizsgálata. Felszámolók számára hatósági 

bizonyítvány (igazolás) kiadása a felhasználás céljának 

meghatározásával a nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatások 

teljesítéséről. 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény 95. §, a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 

szóló 1991. évi XLIX. törvény 53. § (2) bekezdés, illetve a 

társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. 

törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 

3. § (3) bekezdés c) pont

Nem Nem Illeték Sommás eljárás 2 Nem Nem Nem

Ákr. alapján sommás 

eljárásban nyolc nap, 

teljes eljárásban  hatvan 

nap

Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés

Magyar Államkincstár 

Központ 1081 Budapest, 

Fiumei út 19/a.

6.
A nyugdíjbiztosítás hatósági nyilvántartásából a biztosítási 

jogviszonyokról szóló kivonat kiadása
Lehetséges

Az érintett  biztosított (volt biztosított), vagy meghatalmazott 

képviselő jogosultságának és az iIletékesség vizsgálata. A 

jogosultra vonatkozó hatósági nyilvántartásban lévő adatok 

vizsgálata. Kivonat kiadása a kérelmeben foglalt jogviszonyok, 

időszakok és kereseti adatok tekintetében.

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. 

törvény a 96. § (8) bekezdés, valamint a társadalombiztosítási 

nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról 

szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés c) 

pont

Nem Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 2 Nem Nem Nem

Ákr. alapján sommás 

eljárásban nyolc nap. Tny. 

72. §. (3) bek. alapján 

teljes eljárásban  tizenöt 

nap

Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés

Magyar Államkincstár 

Központ 1081 Budapest, 

Fiumei út 19/a.

7.
A társadalombiztosítási egyéni számla tartalmáról kivonat 

kiadása
Lehetséges

Az érintett kérelmező jogosultsági vizsgálata. Az iIletékesség 

vizsgálata. Az ügyfél társadalombiztosítási egyéni 

számlájának tartalmáról  kivonat kiadása a róla nyilvántartott 

adatokról. A kivonat tartalmazza az ügyfél egyéni számláján 

szereplő egyes jogviszonyokat 2013. január 1-től kezdődően 

havonkénti megbontásban, valamint a biztosítási idő 

kezdetére, végére, valamint a bevallott nyugdíjjárulékra 

vonatkozó adatokat.

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. 

törvény 96. § (8) bekezdés, 96/A § (1) bekezdés,  valamint a 

társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. 

törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 

3. § (3) bekezdés c) pont

Nem Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 2 Nem Nem Nem

Ákr. alapján sommás 

eljárásban nyolc nap. Tny. 

72. §. (3) bek. alapján 

teljes eljárásban  tizenöt 

nap

Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés

Magyar Államkincstár 

Központ 1081 Budapest, 

Fiumei út 19/a.

8.

 Hatósági bizonyítvány (igazolás) kiadása a nyugdíjbiztosítási 

adatszolgáltatás teljesítéséről ügyvédek, ügyvédi irodák 

részére a az ügyvédi kamarai tagság megszüntetése, illetve 

az ügyvédi névjegyzékből történő törlése céljából

Lehetséges

Képviseletre jogosultság, illeték fizetés, foglalkoztatói 

adatszolgáltatások vizsgálata. Hatósági bizonyítvány 

(igazolás) kiadása a nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatási 

kötelezettség teljesítéséről.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény 95. § , az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi 

LXXVIII. törvény 150. § (3) bekezdés és a 179. § (2) bekezdés, 

illetve a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi 

LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. 

rendelet 3. § (3) bekezdés c) pont

Nem Nem Illeték Sommás eljárás 2 Nem Nem Nem

Ákr. alapján sommás 

eljárásban nyolc nap, 

teljes eljárásban  hatvan 

nap

Igen: végzés Nem Nem Nem Fellebbezés

Magyar Államkincstár 

Központ 1081 Budapest, 

Fiumei út 19/a.

Heves Megyei Kormányhivatal és Járási Hivatalainak Hatáskörbankja

Társadalombiztosítási Főosztály Nyugdíj Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály



Ügytípus E-ügyintézés Ügymenet leírása Ágazati jogszabály(ok) pontos megjelölése
A kérelem előterjesztéséhez kötelezően alkalmazandó-e 

formanyomtatvány
Kérelemhez kötelezően csatolandó mellékletek

Ügyfél nyilatkozatával pótolható-e hiányzó bizonyíték Ákr. 

64. § (1) bekezdése
Az eljárás lefolytatásáért fizetendő 

Eljárás fő szabály 

szerinti fajtája

Megengedett 

hiánypótlások száma 

Ákr. 44. §

A döntés kapcsolódó 

eljárásban meghozható 

döntés feltételét képezi-

e Ákr. 45. §

Törvény lehetővé teszi 

az eljárás 

felfüggesztését Ákr. 48. 

§

Jogszabály kizárja-e az 

eljárás szünetelését 

Ákr. 49. §

Ügyintézési határidő 

Ákr. 50. §

Függő hatályú döntés 

Ákr. 43. §

Szakhatóság 

közreműködése Ákr. 55. 

§

Szakkérdés vizsgálata
Jogszerű hallgatásnak 

van helye

Jogorvoslat fajtája Ákr. 

113. §

Jogszabályban 

meghatározott 

felügyeleti szerv 

megnevezése

1. Méltányosságból igénybe vehető pénzbeli ellátások Kizárt

A Kormányhivatal – az E. Alap éves költségvetésében 

meghatározott keretek között – méltányosságból 

csecsemőgondozási díjat, gyermekgondozási díjat és táppénzt 

állapíthat meg a biztosított részére, ha a biztosított az ahhoz 

szükséges biztosítási idővel nem rendelkezik. Gyermekápolási 

táppénz méltányosságból a biztosított részére a jogszabályban 

meghatározott napok számát meghaladóan, illetve a gyermek 

18 éves koráig engedélyezhető.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi 

LXXXIII. tv. 50. § (1)-(4) bek.

a kötelező egészségbiztos ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 

tv. végrehajtására kiadott 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet 31/A-

B. §; 31/D-E. § 

Igen

- orvosi javaslat táppénz, gyermekápolási táppénz folyósítás 

méltányosságból történő meghosszabbításának elbírálásához, 

- adatlap a méltányosságból engedélyezhető pénzbeli ellátások 

igényléséhez társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére. 

Igen Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem

Ákr. alapján sommás 

eljárásban nyolc nap, 

teljes eljárásban hatvan 

nap

Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per

Magyar Államkincstár

Egészségbiztosítási 

Főosztály 1081 

Budapest, Fiumei út 

19/a.

2. Gyógyszertári finanszírozási előleg megállapítása Lehetséges

A lakosság biztonságos gyógyszerellátása érdekében a 

kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatkörében 

eljárva - az Egészségbiztosítási Alap éves költségvetésének 

gyógyszertámogatási előirányzata terhére - tárgyévben egy 

alkalommal kamatmentes, visszatérítendő finanszírozási 

előleget nyújt jogszabályban meghatározott feltételek együttes 

fennállása esetén. 

A járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati 

segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott 

támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. 

(VIII. 31.) Korm. rendelet 1-9. §

Igen

 

- felhasználási nyilatkozat, 

- személyi jogos gyógyszerész nyilatkozata,

 - köztartozásmentes nyilatkozat, 

Nem Illeték Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem

Ákr. alapján sommás 

eljárásban nyolc nap, 

teljes eljárásban hatvan 

nap

Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per

Nemzeti 

Egészségbiztosítási 

Alapkezelő 

Ártámogatási Főosztály 

1139 Budapest, Váci út 

73/A.

3.

Tartozás mérséklése, elengedése, fizetési könnyítés 

engedélyezése
Lehetséges

A kormányhivatal az ügyfél kérelemében előadott összes 

körülményre (jövedelmi helyzet, egyéb méltánylást érdemlő 

körülmények) tekintettel dönt a tartozás mérsékléséről, 

elengedéséről, vagy fizetési könnyítés engedélyezéséről.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi 

LXXXIII. tv. 72. §
Igen - Igen Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem

Ákr. alapján sommás 

eljárásban nyolc nap, 

teljes eljárásban hatvan 

nap

Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per

Nemzeti 

Egészségbiztosítási 

Ellátás Gazdálkodási 

Főosztály 1139 

Budapest, Váci út 73/A.

4. Méltányosságból adható egyszeri segély Kizárt

A kormányhivatal a biztosított kérelemében előadott összes 

körülményre (egészségi állapot, jövedelmi helyzet, egyéb 

méltánylást érdemlő körülmény) tekintettel dönt a segélyben 

részesítésről és a segély összegéről.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi 

LXXXIII. tv. 50. § (5) bek.

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi 

LXXXIII. tv. végrehajtására kiadott 217/1997. (XII.1.) Korm. 

rendelet  31/F-G. §

Igen

 - igazolás gyógyszerköltségről, 

- egy évnél nem régebbi orvosi dokumentáció,

 - jövedelemnyilatkozat, 
Igen Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem

Ákr. alapján sommás 

eljárásban nyolc nap, 

teljes eljárásban hatvan 

nap

Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per

Magyar Államkincstár

Egészségbiztosítási 

Főosztály 1081 

Budapest, Fiumei út 

19/a.

Heves Megyei Kormányhivatal és Járási Hivatalainak Hatáskörbankja

Társadalombiztosítási Főosztály Egészségbiztosítási Osztály


