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Megállapodások megkötése 

 

 

Hatáskörrel rendelkező hivatal:  

a megállapodást kötő személy - kedvezményezett javára kötött megállapodás esetén a 

kedvezményezett - lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró fővárosi és 

megyei kormányhivatal. A Magyarország területén lakóhellyel nem rendelkező, külföldön élő 

megállapodást kötő személy a nyugdíjszolgáltatásokra irányuló megállapodás megkötését kizárólag 

Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. Kerületi Hivatalánál kezdeményezheti.  

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:  

A jogszerző személyazonosságát igazoló okmányok, (személyazonosító igazolvány, ideiglenes 

személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány) és a TAJ számát tartalmazó 

hatósági igazolvány. Amennyiben a megállapodást más személyre kötik, úgy mind a megállapodást 

kötő, mind a jogszerző okmányait be kell nyújtani. Ha a megállapodást jogi személy, jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet, illetve egyéni vállalkozó köti meg a jogszerző javára, a 

szerv, szervezet nevét, székhelyét, adószámát igazoló okmányok (cégjegyzék, társasági szerződés, 

alapító okirat, a NAV által kiállított, adószámot igazoló okmány stb.) bemutatása is szükséges. 

 

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

A nyilatkozatot és az adatközlő lapot 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:  

a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások 

fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 34-35. §-ainak rendelkezései alapján a 

kormányhivataloknál megállapodás köthető a saját, valamint kedvezményezett javára. 

A nyugdíjjárulék megfizetése történhet készpénz-átutalási megbízással (csekken) vagy banki 

átutalással. A fizetendő járulékot magyar törvényes pénznemben kell megállapítani és megfizetni. 

 

Alapvető eljárási szabályok:  

Megállapodások köthetők 

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. az 1998. évre, a gyermekgondozási segély idejével megegyező otthoni gondozás idejére  

 

Az ügyintézés határideje: 60 nap  

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:  

- a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e 

szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 34-35. §, 

-  a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e 

szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 

195/1997.(XI.5.) Kor. rendelet 8. § (1)-(2) 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 

biztosít lehetőséget elektronikus űrlapok kitöltésére és beküldésére.  

https://e-ugyintezes.onyf.hu     

 

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30369.338774
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