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Hatáskörrel
rendelkező szervezet

Nógrád Megyei Kormányhivatal

Illetékesség
Az eljáró hatóság az ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint
illetékes  általános  hatáskörű  nyugdíj-megállapító  szervként  eljáró
kormányhivatal.

Ügyintézés helye
Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  –  Salgótarján,  Mérleg  u.  2.,
Balassagyarmat, Ady Endre utca 2.

Ügyintézéshez
szükséges
dokumentumok

Az erre a célra rendszeresített formanyomtatványhoz szükséges az
ügyfél  birtokában  lévő  iratok  olyan  szolgálati  idők  igazolására,
amelyek  a  nyugdíjbiztosítási  igazgatási  szervek  nyilvántartásában
nem szerepelnek. Ilyenek például a munkakönyv, katonai igazolvány,
ipari  tanuló  munkakönyv,  szakmunkás-bizonyítvány,  főiskolai  vagy
egyetemi  leckekönyv,  oklevél,  gyermek(ek)  születési  anyakönyvi
kivonata.

Ügyintézés  illetéke,
igazgatási
szolgáltatási díj

Az eljárás illeték- és költségmentes.

Ügyintézési határidő

Az adategyeztetési eljárás ügyintézési határideje 75 nap. 

A  nyugdíjbiztosítási  igazgatási  szerv  által  nyilvántartott  adatokról
szóló  hatósági  bizonyítvány  kiadásának  ügyintézési  határideje  15
nap.

Eljárást  megindító
irat  (kérelem)
benyújtásának módja

A  kérelem  nyomtatványt  postai  úton,  személyesen  (igénylő  vagy
igénylő  meghatalmazottja  útján)  a  kormányablakokban,  a
szakügyfélszolgálaton,  és  elektronikus  úton  (ügyfélkapus
jogosultsággal)  lehet  benyújtani.  Adategyeztetési  eljárás  iránti
kérelem naptári évenként egy alkalommal, kizárólag elektronikus úton
nyújtható be. 

Alapvető  eljárási
szabályok,
ügymenetre
vonatkozó
tájékoztatás

A  nyugdíjbiztosítási  igazgatási  szerv  a  biztosított,  volt  biztosított
biztosítási  kötelezettséggel  járó  jogviszonyaira  és  kereseteire,
jövedelmeire  vonatkozó,  nyilvántartásba  bejelentett  adatokat  az
öregségi  nyugdíjasnak  nem  minősülő  biztosítottal,  volt  biztosítottal
hatósági eljárás keretében egyezteti. 

A  nyugdíjbiztosítási  igazgatási  szerv  a  biztosított,  volt  biztosított
kérelmére hatósági bizonyítványt állít ki a nyugdíjbiztosítási hatósági
nyilvántartásba bejegyzett adatairól.

Az  egyeztetési  eljárás  kérelemre  vagy  hivatalból  indul.  A
nyugdíjbiztosítási  igazgatási  szerv  a  biztosított  részére  megküldi  a
nyugdíjbiztosítási  hatósági  nyilvántartásban  szereplő  adatairól
kiállított kivonatot, melyre a biztosított kérelemre induló eljárásban 30
napon,  hivatalból  indított  eljárásban  60  napon  belül  nyilatkozatot,
észrevételt  tehet,  bizonyítékokat  csatolhat.  A  beérkezett
nyilatkozatban  foglaltakat  a  nyugdíjbiztosítási  igazgatási  szerv
megvizsgálja,  ennek  során  a  tényállás  tisztázása  érdekében
ellenőrzés lefolytatását kezdeményezheti, és az állami adóhatóságnál
adategyeztetést,  illetve  adóhatósági  eljárást  kezdeményezhet.  A



nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv az egyeztetési eljárást határozattal
zárja  le,  amelyben  feltünteti  azokat  az  adatokat,  amelyek  az
egyeztetési és bizonyítási eljárás eredményeként a nyugdíjbiztosítási
hatósági nyilvántartásba bejegyzésre kerültek. 

Ügytípushoz
kapcsolódó
jogszabályok
jegyzéke

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény,
valamint  az  annak  végrehajtásáról  szóló  168/1997.  (X.6.)
kormányrendelet.

Ügyintézéshez
használt,  letölthető
nyomtatványok

https://e-ugyintezes.onyf.hu/navigate/ukapunelkulframe.asp

Időpontfoglalás
Az  online  időpontfoglaló  a  http://idopontfoglalo.onyf.hu internetes
oldalon érhető el.

Igénybe  vehető
elektronikus
programok elérése

https://kiertesites.onyf.hu

Tájékoztatás  az
ügyfelet  megillető
jogokról  és
kötelezettségekről

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
alapján.

https://kiertesites.onyf.hu/
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