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A nyugdíjemelés rendes és rendkívüli szabályai 

 

A Tny. törvény 62. §-a szerint a tárgyév január 1-je előtti idő-

ponttól megállapított nyugdíjat – ideértve a mezőgazdasági 

szövetkezeti járadékot és a baleseti járadékot is – a megálla-

pítás naptári évét követően minden év január hónapjában az 

emelés évére tervezett fogyasztói árnövekedésnek (azaz a 

KSH szerinti inflációnak) megfelelő mértékben emelni kell. 

A tervezett tárgyévi fogyasztói árnövekedést a központi költ-

ségvetésről szóló törvény állapítja meg. 

 

Különös méltánylást érdemlő esetben – kérelemre - megál-

lapítható kivételes nyugellátás az öregségi nyugdíjkorhatárt 

elérő személy, a megváltozott munkaképességű özvegy és az 

árva részére.  

 

Ugyancsak különös méltánylást érdemlő esetben – kérelemre 

- ugyanezen személyek, valamint a rehabilitációs járadékban 

részesülő személyek és a fogyatékkal élő vagy tartósan beteg 

vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról 
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gondoskodó özvegyek jogosultak lehetnek kivételes nyugel-

látás-emelésre, vagy egyszeri segélyre. Az emelés mértéke 

nem haladhatja meg az öregségi teljes nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 25 %-át, de nem lehet kevesebb ugyan-

ezen összeg 10 %-ánál. 

 

Kizárt a kivételes nyugdíjemelés az előzetes letartóztatásban 

lévő személy, a szabadságvesztés büntetését töltő személy, a 

szociális intézményben elhelyezett személy és a javítóintézet-

ben elhelyezett személy számára.  

Sem a kivételes nyugellátást, sem a kivételes nyugellátás-eme-

lést vagy az egyszeri segélyt nem befolyásolja az, hogy az 

igénylő magán-nyugdíjpénztári tag-e. 

 

A kivételes nyugellátás-emelés iránti kérelmet formanyom-

tatványon kell előterjeszteni. Az elbírálásra jogosult szerv pe-

dig jogosult arra, hogy indokolt esetben vizsgálja a kérelem 

benyújtásának indokául szolgáló különös méltánylást ér-

demlő körülményeket. A hatóság a kérelem elbírálásáról egy-

szerűsített döntést hoz, mely meghozatalával jogerőssé és 
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végrehajthatóvá válik (azaz jogorvoslattal nem támadható 

meg), hivatalos iratként kézbesíteni nem kell. 

 


