
Az korhatár előtti ellátásról

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 ügyintézési határidő 60 nap.

Eljárást  megindító
irat  (kérelem)
benyújtásának módja

Az  igényt  postai  úton,  személyesen  (igénylő  vagy  igénylő
meghatalmazottja  útján)  a  kormányablakokban,  a
szakügyfélszolgálaton,  és  elektronikus  úton  (ügyfélkapus
jogosultsággal) lehet benyújtani.

Alapvető  eljárási
szabályok,
ügymenetre
vonatkozó
tájékoztatás

Korhatár előtti öregségi nyugdíj 2011. december 31-ét követő kezdő
naptól nem állapítható meg. Korhatár előtti  ellátás megállapítását a
korábban  korhatár  előtti  nyugdíjra  (előrehozott  öregségi  nyugdíj,
csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj, korkedvezményes
nyugdíj,  bányásznyugdíj,  korengedményes  nyugdíj,  művésznyugdíj,
valamint  a  polgármestereknek,  az  Európai  Parlamenti  és
országgyűlési  képviselőknek  külön  szabályok  alapján  megállapított
öregségi  nyugdíj)  jogosultságot  szerzett  személyek  kérhetik,
amennyiben a jogszabályban foglalt feltételeknek megfelelnek.

Az  ellátás  megállapításának  további  feltétele,  hogy  az  igénylő
korhatár  előtti  ellátás  kezdő  napjáig  az  öregségi  nyugdíj-korhatárt
nem töltötte be és rendszeres pénzellátásban nem részesül.

A  2018.07.26-tól  hatályos  vonatkozó  jogszabályi  rendelkezések
alapján az ellátás megállapításának már nem feltétele a biztosítási
jogviszony megszüntetése.

Az ellátás összegének kiszámítása megegyezik az öregségi nyugdíj
összegének kiszámításával.

Ügytípushoz
kapcsolódó
jogszabályok
jegyzéke

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

A  korhatár  előtti  öregségi  nyugdíjak  megszüntetéséről,  a  korhatár
előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII.
törvény  és  a  végrehajtására  kiadott  333/2011.  (XII.29.)



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

Nincs.

Tájékoztatás  az
ügyfelet  megillető
jogokról  és
kötelezettségekről

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