
TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban
részesül  személyek részére

Az Országgy lés a 2011. november 28-ai ülésnapján elfogadta a korhatár el tti öregségi nyugdíjak megszüntetésér l, a
korhatár el tti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvényt. A 2012. január 1-jét l hatályba lép
törvény a Magyar Közlöny 2011. december 9-ei 148. számában került kihirdetésre.

 

E törvény értelmében korhatár el tti öregségi nyugdíj

 

- az el rehozott öregségi nyugdíj,

- a csökkentett összeg  el rehozott öregségi nyugdíj,

- a korkedvezményes nyugdíj,

- a bányásznyugdíj,

- a korengedményes nyugdíj,

- az egyes m vészeti tevékenységeket folytatók öregségi nyugdíjra jogosultságáról szóló 5/1992. (I. 13.) Korm. rendelet
alapján megállapított öregségi nyugdíj,

- a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseir l és az önkormányzati képvisel k tiszteletdíjáról szóló 1994. évi
LXIV. törvény 2012. január 1-jét megel en hatályos rendelkezései alapján megállapított öregségi nyugdíj,

- az Európai Parlament magyarországi képvisel inek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. törvény 2012. január 1-jét
megel en hatályos rendelkezései alapján megállapított öregségi nyugdíj,

- az országgy lési képvisel k javadalmazásáról szóló 1990. évi LVI. törvény 2012. január 1-jét megel en hatályos
rendelkezései alapján megállapított öregségi nyugdíj.

 

(Korhatár el tti öregségi nyugdíjnak min sül a szolgálati nyugdíj  is, a szolgálati nyugdíjasokat érint  változásokról
azonban külön tájékoztató készült.)

 

Az öregségi nyugdíjkorhatár a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.)
18. § (1) bekezdése szerinti öregségi nyugdíjkorhatár. E rendelkezés szerint a társadalombiztosítási öregségi nyugdíjra
jogosító öregségi nyugdíjkorhatára annak, aki

- 1952. január 1-je el tt született, a betöltött 62. életév,

- 1952-ben született, a 62. életév betöltését követ  183. nap,

- 1953-ban született, a betöltött 63. életév,

- 1954-ben született, a 63. életév betöltését követ  183. nap,

- 1955-ben született, a betöltött 64. életév,

- 1956-ban született, a 64. életév betöltését követ  183. nap,

- 1957-ben vagy azt követ en született, a betöltött 65. életév.

 

A 2011. évi CLXVII. törvény értelmében korhatár el tti öregségi nyugdíj 2011. december 31-ét követ  kezd  naptól
nem állapítható meg. 

 

I. Az 1949. évben vagy azt megel en született, a felsorolt nyugellátások közé tartozó nyugdíjban részesül  személyek
nyugdíját 2012. január 1-jét l  - a 2012. januári nyugdíjemelés mértékével növelt összegben - hivatalból öregségi
nyugdíjként kell továbbfolyósítani.

A Tny. 18. § (2a)-(2d) bekezdése alapján megállapított öregségi nyugdíjat (a n k 40 év jogosultsági id  alapján, életkortól
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függetlenül megállapított kedvezményes öregségi nyugdíját) e törvény rendelkezései nem érintik, azt továbbra is öregségi
nyugdíjként kell folyósítani.

 

Azoknak a korhatár el tti öregségi nyugdíjban részesül  n knek, akik 2011. december 31-én rendelkeznek a Tny. 18. §
(2a)-(2d) bekezdésében meghatározott jogosultsági id vel a korhatár el tti öregségi nyugdíjat 2012. január 1-jét l - a
2012. januári nyugdíjemelés mértékével növelt összegben - hivatalból öregségi nyugdíjként  kell továbbfolyósítani az
öregségi nyugdíj szüneteltetésére vonatkozó szabályok (Tny. 83/B. §) figyelembevételével.

 

II. Az 1950. évben vagy azt követ en született korhatár el tti öregségi nyugdíjban részesül  személynek a korhatár el tti
öregségi nyugdíját 2012. január 1-jét l - a 2012. januári nyugdíjemelés mértékével növelt összegben - hivatalból korhatár
el tti ellátásként kell továbbfolyósítani az öregségi nyugdíj szüneteltetésére vonatkozó szabályok (Tny.  83/B.  §)
figyelembevételével.

 

Az 1950. évben vagy azt követ en született személyek közül eltér  rendelkezés vonatkozik:

 

1.)  az országgy lési képvisel k javadalmazásáról szóló 1990. évi LVI. törvény 2012. január 1-jét megel en hatályos
rendelkezései alapján megállapított öregségi nyugdíjában részesül kre;

 

Esetükben a korhatár el tti öregségi nyugdíj helyébe lép  korhatár el tti ellátás hivatalból továbbfolyósított összegét úgy
kell meghatározni, hogy a jogosultnak 2011 decemberére járó öregségi nyugdíj havi összegét - a 2012. januári
nyugdíjemelés mértékével történ  növelést megel en - csökkenteni kell a személyi jövedelemadó mértékével. Ha a
személyi jövedelemadó mértéke megváltozik, a csökkentett korhatár el tti ellátás folyósított összegét módosítani kell.

 

2.)  azokra a bányásznyugdíjban részesül kre, akik 2011. december 31-én rendelkeznek kizárólag föld alatti
munkakörben szerzett, a vonatkozó jogszabályban meghatározott szolgálati id vel vagy m szakszámmal;

 

Esetükben 2012. január 1-jét l - a 2012. januári nyugdíjemelés mértékével növelt összegben - hivatalból átmeneti
bányászjáradékként kell továbbfolyósítani a bányásznyugdíjat.

 

3.) azokra az egyes m vészeti tevékenységeket folytatók öregségi nyugdíjra jogosultságáról szóló 5/1992. (I. 13.) Korm.
rendelet alapján öregségi nyugdíjban részesül kre, akik nyugellátásra való jogosultsága a Magyar Nemzeti Balettnál, a
Gy ri Balettnál, a Pécsi Balettnál, a Szegedi Kortárs Balettnál vagy ezek jogel djeinél összesen legalább huszonöt
éven át - ide nem értve a képzés idejét - f foglalkozásszer en folytatott magántáncosi vagy tánckari tevékenységen
alapul.

 

Esetükben 2012. január 1-jét l - a 2012. januári nyugdíjemelés mértékével növelt összegben - hivatalból balettm vészeti
életjáradékként kell továbbfolyósítani az egyes m vészeti tevékenységeket folytatók öregségi nyugdíjra jogosultságáról
szóló 5/1992. (I. 13.) Korm. rendelet alapján megállapított öregségi nyugdíjat.

 

Amennyiben az érintettek - ideértve az eltér  rendelkezések hatálya alá tartozókat is - az ellátás folyósítása alatt
keres tevékenységet folytatnak, arra a Tny. 83/B. § (1) és (2) bekezdésének rendelkezéseit megfelel en alkalmazni kell.

 

Ha az érintett személy a tárgyévben törvényben meghatározott biztosítással járó jogviszonyban áll, és az általa fizetend
nyugdíjjárulék alapja meghaladja a tárgyév els  napján érvényes kötelez  legkisebb munkabér havi összegének
tizennyolcszorosát (a továbbiakban: éves keretösszeg), az éves keretösszeg elérését követ  hónap els  napjától az adott
tárgyév december 31-éig, de legfeljebb az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig a nyugdíjfolyósító szervnek a nyugdíj
folyósítását szüneteltetnie kell. Ha a fizetend  nyugdíjjárulék alapja az éves keretösszeget a tárgyév decemberében haladja
meg, a nyugellátás szüneteltetésére nem kerül sor, de a tárgyév december havi nyugellátást vissza kell fizetni.

 

Ha a nyugdíjas 2007. december 31-én nyugellátásban részesült, e rendelkezés alkalmazásánál a 2012. június 30-át
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követ en szerzett jövedelem vehet  figyelembe.

 

III. A 2011. évi CLXVII. törvény alapján a korhatár el tti ellátás megsz nik, ha

- a jogosult meghal,

- a jogosult az öregségi nyugdíjkorhatárt betölti,

- a jogosult részére a Tny. 18. § (2a)-(2d) bekezdése alapján öregségi nyugdíjat állapítanak meg,

- a nyugdíjmegállapító szerv a jogosult kérelmére megszünteti, vagy

- a nyugdíjmegállapító szerv hivatalból megszünteti, ha

a)  a korhatár el tti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesül  személy foglalkoztatására a foglalkoztatásra
irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozat hiányában került sor, vagy

b) a 2009. december 31-ét követ en és 2012. január 1-jét megel en megkötött megállapodásra tekintettel megállapított
korengedményes nyugdíj helyébe lép  korhatár el tti ellátásban részesül  biztosítási jogviszonyt létesít olyan gazdasági
társaságként/társas vállalkozásként m köd  munkáltatóval, amelynek természetes személy tagja és a munkavállaló a
Polgári Törvénykönyvr l szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685. §-ának b) pontja szerinti hozzátartozói
viszonyban áll  (házastárs, bejegyzett élettárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha-, neveltgyermek,
örökbefogadó-, mostoha-, nevel szül , valamint testvér, élettárs, egyeneságbeli rokon házastársa, bejegyzett élettársa,
jegyes, a házastárs, a bejegyzett élettárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa, bejegyzett
élettársa), és a munkáltató természetes személy tagja(i), a munkavállaló, valamint a hozzátartozóik egymás közötti
gazdasági viszonyában többségi befolyás (Ptk. 685/B. §) áll fenn. [Az érintettek ellátásra való jogosultságát megalapozó
megállapodásban ugyanis - a Ptk. 203. §-ának (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel - a munkáltatónak kötelezettséget
kellett vállalnia arra, hogy a munkavállalóval a korengedményes nyugdíj megállapítását követ en - a korengedményes
nyugdíj folyósításának id tartamára - nem létesít biztosítással járó jogviszonyt.]

 

Akinek korhatár el tti ellátása megsz nik, annak korhatár el tti ellátás ismételten nem állapítható meg.

 

IV. Ha a korhatár el tti ellátásban részesül  személy az öregségi nyugdíjkorhatárt betölti, az öregségi nyugdíjkorhatár
betöltésének napjától a korhatár el tti ellátásnak a személyi jövedelemadóval történt csökkentés nélküli összegét öregségi
nyugdíjként kell továbbfolyósítani.

 

Az öregségi nyugdíj folyósítása esetén a nyugdíjas - a nyugdíjkorhatár betöltését követ  hat hónapon belül - a
nyugdíjmegállapító szervt l kérheti az öregségi nyugdíj összegének ismételt megállapítását, ha a korhatár el tti ellátásban
részesülés id tartama alatt legalább 365 nap szolgálati id t szerzett.  (A korhatár el tti ellátásban részesül  ugyanis - mivel
nem min sül nyugdíjasnak - keres tevékenység folytatása esetén valamennyi, a biztosítási jogviszonnyal összefügg
egyéni járulék megfizetésére köteles és a nyugdíjjárulék-fizetéssel szolgálati id t szerez.)

 

Az öregségi nyugdíj összegét - az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésének napjától kezd en - abban az esetben lehet
ismételten megállapítani, ha az így megállapított öregségi nyugdíj magasabb a folyósított összegnél.

 

Aki korhatár el tti öregségi nyugdíj mellett 2012. január 1-je el tt a Tny. 22/A. §-a alapján nyugdíjnövelésre jogot szerzett,
ezt a jogát korhatár el tti ellátás, illetve szolgálati járandóság esetén is érvényesítheti. Esetükben a 0,5-os mérték
nyugdíjnövelés megállapítására - kérelemre  - 2012. január 1. napjától, ha a keres tevékenység a 2011. év folyamán
megsz nt, akkor a megsz nést követ  naptól kerül sor.

 

Országos Nyugdíjbiztosítási F igazgatóság

ONYF http://www.onyf.hu/?module=news&action=print&nid=10089

3 / 3 2012.01.26. 10:47


