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Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága  

Igazgató 
 

  
 
Tárgy: Kivételes nyugdíjemelés 

                                                                                               
 

 
 
A Somogy Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága részéről az 

alábbiakban tájékoztatom a kivételes nyugdíjemelés lehetőségéről és jogszabályi 
feltételeiről: 

 
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 66. 
§ (1) bekezdés b) pontja értelmében különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása 
esetén a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv, a nyugdíjbiztosítási 
igazgatási szerv vezetője javaslatára az öregségi nyugdíjkorhatárt elérő személy részére 
kivételes nyugellátás-emelést állapíthat meg a kormánymegbízott. 

 
A Tny. végrehajtásáról szóló 168/1997. (X.6.) kormányrendelet (a továbbiakban: TnyR.) 72/B § 
(9) bekezdése értelmében a Tny. 66. §-a alapján a nyugellátásban részesülő számára kivételes 
nyugellátás-emelés akkor állapítható meg, ha a folyósított nyugellátás és az Szt. 4. § (1) 
bekezdésének i) pontjában megjelölt, számára esetlegesen folyósított rendszeres pénzellátás - 
ide nem értve az időskorúak járadékát - együttes havi összege nem haladja meg a 75 000 
forintot. 
 
Ugyanezen jogszabályhely (11) bekezdése szerint a kivételes nyugellátás-emelés 
engedélyezésénél előnyben kell részesíteni 

a) férfiak esetében a 35 évnél, nők esetében a 30 évnél több szolgálati idővel rendelkező 
személyt, vagy 

b) a 70 éven felüli személyt, illetőleg 
c) 
d) azt a személyt, aki kivételes nyugellátás-emelésben korábban nem részesült. 
 
A (12) bekezdés szerint pedig a kivételes nyugellátás-emelés összege nem haladhatja meg 

az öregségi teljes nyugdíj jogszabályban meghatározott legkisebb összegének 25%-át, de nem 
lehet kevesebb annak 10%-ánál. 

 
(13) Nem engedélyezhető kivételes nyugellátás-emelés a nyugellátás megállapítását, 

továbbá a korábbi kivételes nyugellátás-emelést követő 3 éven belül. 
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Összefoglalva tehát kivételes nyugdíjemelésben részesülhet, aki az alábbi 
feltételeknek mind megfelel: 

 aki öregségi nyugellátásban részesül (tehát nem rokkantsági ellátásban, nem 

rehabilitációs ellátásban, nem korhatár előtti ellátásban) (Itt megjegyezzük, 
hogy sok kérelmező a 2012. évi jogszabályváltozás miatt nem tudja 

pontosan, hogy milyen ellátásban részesül, vagyis, hogy öregségi 
nyugellátásban-e.) 

 a 62. életév betöltését követően kérheti 

 az ellátását nem 3 éven belül állapították meg 
 három éven belül nem kapott ilyen kivételes nyugdíjemelést 

 nyugellátásának és egyéb rendszeres pénzellátásának együttes összege 
(öregségi nyugellátás mellett pl. özvegyi nyugdíj, munkabér, egyéb 
jövedelem) nem haladja meg a 75.000 Ft-ot. Esetleges letiltás esetén a 

bruttó munkabér sajnálatos módon az irányadó. 
 

A kérelmet a Kérelem-adatlap nyugellátás méltányossági alapon történő 
emeléséhez megnevezésű nyomtatványon, a kérelem okát részletesen 

indokolva kell előterjeszteni. Indokként a különös méltánylást érdemlő 
körülményeket meg kell jelölni a kérelem-adatlapon vagy még jobb kicsit bővebben 
kifejtve egy külön papíron, úgy mint: például kérelmező egészségi állapota, 

hozzátartozó egészségi állapota, esetleges kórházi tartózkodás, körülbelüli havi 
gyógyszerköltség összege, körülbelüli havi lakásfenntartási költség összege,  

esetleges díjtartozás fennállásának megjelölése, esetleges hiteltartozás illetve 
letiltás megjelölése, melyek a kérelmező megélhetését veszélyeztetik. 
 

A kérelem-adatlap szerint igazolásokat is csatolni kell, de ez nem szükséges. 
 

A fentiekben azért, hogy teljes körű tájékoztatást adjunk, megjelöltük, mely 
kérelmezőt kell előnyben részesíteni. Akik ezeknek a feltételeknek nem felelnek 
meg - a rendelkezésre álló keret függvényében – azok is emelésben részesülhetnek, 

természetesen mérlegelve az összeget. 
 

  
 
Kaposvár, 2015. január 10. 

 
 

 
Varga Nóra 
igazgatási előadó 


