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Egyszeri segély, kivételes nyugellátás-emelés 

 

Hatáskörrel rendelkező hivatal: Az ügyfél lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes 

kormányhivatal  

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: A kérelmet alátámasztó igazolások 

másolata (rezsiszámlák, havi gyógyszerköltség igazolása, kórházi zárójelentés, temetési számla 

másolata és halotti anyakönyvi kivonat, stb.). 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje): A kérelem 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: nincs 

 

Az ügymenet leírása: Egyszeri segély engedélyezésére és a kivételes nyugellátás emelés 

megállapítására az érintett személy, illetőleg meghatalmazottja vagy törvényes képviselője kérelme 

alapján kerülhet sor. A 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. 

Alapvető eljárási szabályok:  

Egyszeri segély évente egy alkalommal akkor állapítható meg, ha a nyugellátásban részesülő 

személy olyan élethelyzetbe kerül, amely a létfenntartását veszélyezteti, továbbá ha a kérelmező 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. 

 

Kivételes nyugellátás-emelés annak a nyugellátásban részesülő személynek engedélyezhető, aki a 

rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és a számára folyósított nyugellátás és rendszeres 

pénzellátás együttes havi összege a 85.000,- forintot nem haladja meg. 

Nem engedélyezhető a kivételes nyugellátás-emelés annak a személynek, akinél a nyugellátás 

megállapításától, továbbá a korábbi kivételes nyugellátás-emelésétől számított 3 év még nem telt el.  

 

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 66. § (1) bekezdés b) 

pont, 

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

168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés a) pont, valamint 72/B. § 

 

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/

