
Kivételes nyugdíjemelés 
 
Ki kérhet a kivételes nyugdíjemelést?  
Nyugellátásban részesülő személy, abban az esetben, ha a folyósított nyugellátás és a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdésének i) 
pontjában megjelölt, számára esetlegesen folyósított rendszeres pénzellátás – ide nem értve az 
időskorúak járadékát – együttes havi összege nem haladja meg a 85.000,- forintot. 
Rendkívül indokolt esetben a nyugdíjemelést a Központ engedélyezi, ha a havi jövedelem 
nem haladja meg a 90.000,- forintot.  
 
Hova kell benyújtani a kivételes nyugdíjemelés iránti kérelmet?  
A hozzátartozói nyugellátásban részesülő személy a kérelmet az e célra rendszeresített, 
K16 kódjelű nyomtatványon (Kérelem-adatlap nyugellátás méltányossági alapon történő 
emeléséhez) nyújtható be. A nyomtatvány Magyar Államkincstár honlapjáról (honlapcím: 
nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu) letölthető.  
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 a nyugdíjemelés 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 
kivételes nyugellátás-emelés feltételeinek, de a rendkívüli elbírálás feltételei fennállnak, a 
kérelmet az iratokkal együtt megküldi a Központnak.  
A kérelemben meg kell jelölni azokat a különös méltánylást érdemlő körülményeket, amelyek 
a kivételes nyugellátás megállapítását, indokolják.  
Ha a kormányhivatal megállapítja, hogy a kérelmező nem felel meg az általa engedélyezhető 
kivételes nyugellátás-emelés feltételeinek, de a rendkívüli elbírálás feltételei fennállnak, a 
kérelmet az iratokkal együtt megküldi a Központnak.  
A kérelemben meg kell jelölni azokat a különös méltánylást érdemlő körülményeket, amelyek 
a kivételes nyugellátás megállapítását, indokolják.  
 
Milyen időközönként állapítható meg kivételes nyugdíjemelés?  
Kivételes nyugdíjemelés a nyugellátás megállapítását, továbbá a korábbi méltányossági 
nyugdíjemelést követő 3 éven belül nem állapítható meg. Rendkívül indokolt esetben a 
Központ 3 éven belül is engedélyezhet nyugdíjemelést.  
 
A kivételes nyugellátás emelés engedélyezésénél kiket részesítenek előnyben?  
A kivételes nyugdíjemelés engedélyezésénél előnyben kell részesíteni  
- férfiak esetében a 35 évnél, nők esetében a 30 évnél több szolgálati idővel rendelkező 
személyt  
- a 70 éven felüli személyt,  
- azt a kérelmezőt, aki saját háztartásában vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermeket nevelt, 
és  
- azt a személyt, aki kivételes nyugellátás-emelésben korábban nem részesült.  
A kérelem elbírálása során kiemelt figyelmet fordítanak különösen azokra a körülményekre, 
amelyek veszélyeztetik, illetőleg befolyásolják a kérelmező megélhetését vagy aránytalanul 
súlyos terhet jelentenek (tartós betegség, megnőtt gyógyszer- és lakásfenntartási költségek, a 
házastárs halála, tartásra köteles és képes hozzátartozó hiánya stb.)  



A megállapító szerv indokolt esetben vizsgálhatja, hogy a közölt adatok a valóságnak 
megfelelnek-e, szükség esetén a kérelmezőt hiánypótlásra is felszólíthatja. A döntésről a 
kérelmezőt írásban értesítik.  
 
Milyen összegben engedélyezhető kivételes nyugdíjemelés?  
A kivételes nyugdíjemelés összege nem haladhatja meg az öregségi teljes nyugdíj 
jogszabályban meghatározott legkisebb összegének 25 százalékát (7.125,- forint), de nem 
lehet kevesebb annak 10 százalékánál (2.850,- forint).  
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Személyesen:     

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


