
 
 

Egyszeri segély 
 

Mely esetben állapítható meg egyszeri segély a nyugellátásban részesülő személy 
részére?  
Abban az esetben, ha olyan élethelyzetbe került, amely létfenntartását veszélyezteti. A 
kérelem elbírálásakor előnyben részesítik a kérelmezőt, ha az egyszeri segélyt katasztrófa, 
elemi csapás, közeli hozzátartozó halála, illetve a kérelmező vagy közeli hozzátartozójának 
betegsége miatt igényli. A kérelem elbírálásánál figyelembe veszik a kérelmezővel közös 
háztartásban élő, jövedelemmel nem rendelkező eltartottak számát is.  
Az egyszeri segély akkor engedélyezhető, 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.  
Rendkívül indokolt esetben a Központ a feltételek hiányában is engedélyezheti az egyszeri 
segély megállapítását. 

Milyen formában kell benyújtani az egyszeri segély megállapítására vonatkozó 
kérelmet?  
A kérelem az e célra rendszeresített, K17 kódjelű nyomtatványon (Kérelem-adatlap az 
egyszeri segély igényléséhez) nyújtható be. A nyomtatvány Magyar Államkincstár 
honlapjáról (nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu) letölthető.  
A kérelemben fel kell sorolni azokat a különös méltánylást érdemlő körülményeket, amelyek 
megalapozhatják a kérelem teljesíthetőségét. A kérelem elbírálásához mellékelni kell a 
rendkívüli körülményeket alátámasztó igazolásokat (pl. a kérelmező nevére kiállított temetési 
számla, egészségi állapotra, gyógyszerköltségre vonatkozó dokumentumok, stb.).  
 
Hova kell benyújtani az egyszeri segély megállapítása iránti kérelmet?  
A kérelmet pontosan kitöltve és aláírva, hozzátartozói nyugellátásban részesülő személy 
esetén, a Magyar Államkincstár Központjához (Cím: 1081 Budapest, Fiumei út 19./a. 
Postacím: 1916 Budapest) kell benyújtani.  
 
A saját jogú nyugellátásban részesülő személy az egyszeri segély iránti kérelmet a 
lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalhoz nyújthatja be. A kérelem 
kormányablakban is benyújtható.  
Ha a kormányhivatal megállapítja, hogy a kérelmező nem felel meg az általa engedélyezhető 
egyszeri segély feltételeinek, de a rendkívüli elbírálás feltételei fennállnak, a kérelmet az 
iratokkal együtt megküldi a Központnak.  
 
Az egyszeri segély évente hány alkalommal állapítható meg?  
Az egyszeri segély a kérelmező számára évente csak egy alkalommal állapítható meg.  
 
Milyen összegben kerül megállapításra az egyszeri segély?  
Az egyszeri segély összege nem lehet kevesebb 15.000,- forintnál, de nem haladhatja meg az 
öregségi teljes nyugdíj legkisebb összegének másfélszeresét (42.750,- forint). Ezen 
összeghatárt meghaladó egyszeri segélyt csak rendkívül indokolt esetben az Országos 
Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központja engedélyezhet.  
 
 
 



Az egyszeri segély hogyan kerül kifizetésre?  
Az engedélyezett egyszeri segélyt a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 
utalja a nyugdíj folyósításával azonos módon.  
 
Rehabilitációs ellátásban, vagy rokkantsági ellátásban részesülő személy részére 
engedélyezhető-e egyszeri segély?  
A rokkantsági ellátás és a rehabilitációs ellátás nem minősül nyugellátásnak, ezért részükre 
segély megállapítása nem engedélyezhető.  
 

Beadható: 

Postai úton:           Vas Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Osztály 
                               9700 Szombathely, Kőszegi u. 36-40. Levelezési cím: 1916 Budapest 
Elektronikusan:      Ügyfélkapun  alkalmazás elérhetősége: http://e-ugyintezes.onyf.hu/ 

Személyesen:     

• az Önhöz legközelebbi Kormányablakban vagy 
• Ügyfélszolgálaton Kőszegi u. 36-40. 

 


