
A tájékoztató 2. számú melléklete: 
 

Tájékoztatás 
az egyezményes államban (például Ausztrália) élı jogosult által választható folyósítási 

módokról 
 
 

- Belföldi meghatalmazott részére postai kézbesítés útján történı folyósítás: a jogosult 
rendelkezhet úgy, hogy az ıt megilletı ellátást a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság az 
általa megjelölt meghatalmazott részére postai úton folyósítsa. Az ellátásból 
folyósítási költség nem kerül levonásra. 

 
- Belföldi meghatalmazott részére magyarországi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett 

fizetési számlára történı folyósítás: a jogosult rendelkezhet úgy, hogy az ıt megilletı 
ellátást a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság az általa megjelölt belföldi meghatalmazott 
magyarországi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlájára folyósítsa. Az 
ellátásból folyósítási költség nem kerül levonásra, azonban, ha az ellátás összege 
átutalásra kerül egy másik belföldi vagy külföldi bankszámlára, mind a küldı mind a 
fogadó pénzintézet felszámolhatja költségeit. 

 
- Magyarországi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára történı 

folyósítás: a jogosult rendelkezhet úgy, hogy az ıt megilletı ellátást a 
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság az ellátott magyarországi pénzforgalmi szolgáltatónál 
vezetett fizetési számlájára folyósítsa. Az ellátásból utalási költség nem kerül 
levonásra, azonban, ha az ellátás összege átutalásra kerül egy másik belföldi vagy 
külföldi bankszámlára, mind a küldı mind a fogadó pénzintézet felszámolhatja 
költségeit. 

 
- Egyezményes államban pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára történı 

folyósítás: a jogosult rendelkezhet úgy, hogy az ıt megilletı ellátást a 
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság az ellátott az adott államban (tehát Ausztráliában) 
pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlájára folyósítsa az MNB által 
forgalmazott devizanemek egyikében. Az utalás költsége (2013-ban 2.900 Ft) a 
magyar ellátásból levonásra kerül és számolni kell a fogadó bank esetleges 
költségeivel is. 

 
- Erste Bank Hungary Zrt-nél vezetett fizetési számlára történı folyósítás: megegyezik a 

magyarországi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett számlára utalással azzal az 
eltéréssel, hogy a magyarországi bankszámla megnyitásához nem kell személyes 
megjelenés. A Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz címzett nyilatkozatot követıen az 
ügyféllel az Erste Bank Hungary Zrt. veszi fel közvetlenül a kapcsolatot. 

 
Bármely folyósítási mód esetén kérheti a jogosult, hogy a Magyarországon mindenkor 
érvényes öregségi nyugdíjminimum összegét (a 2013. évben ez 28.500 Ft) meg nem haladó 
ellátását a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság negyedévente, félévente vagy évente utólag 
folyósítsa. 
 
 
 
 


