
TÁJÉKOZTATÓ a szolgálati nyugdíj megsz nésér l és a szolgálati járandóságról

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.

 

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

 

E törvény alkalmazásában korhatár el tti öregségi nyugdíjnak min sül a szolgálati nyugdíj is.

 

I. 2012. január 1-jét l - a 2012. januári nyugdíjemelés mértékével növelt összegben - öregségi nyugdíjként  kell
továbbfolyósítani az 1954. évben vagy azt megel en született, szolgálati nyugdíjban részesül  személynek a szolgálati
nyugdíja csökkentések nélküli teljes összegét.

 

Ha a jogosult 2011. december 31-én a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996.
évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) vagy a Magyar Honvédség hivatásos és szerz déses állományú katonáinak
jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) szerinti szolgálati viszonyban áll, a szolgálati nyugdíj
összegét a Hszt., illetve a Hjt. 2011. december 31-én hatályos szabályai szerint 2011. december 31-ével újra meg kell
állapítani, és ha ez az összeg magasabb, mint a szolgálati nyugdíj 2011 decemberére járó havi összege, ezt az összeget
kell 2012. január 1-jét l - a 2012. januári nyugdíjemelés mértékével növelt összegben - öregségi nyugdíjként
továbbfolyósítani az öregségi nyugdíj szüneteltetésére vonatkozó szabályok figyelembevételével.

 

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

 

II. 2012. január 1-jét l az 1955. évben vagy azt követ en született, szolgálati nyugdíjban részesül  személynek a
szolgálati nyugdíját a személyi jövedelemadó mértékével csökkentett és a 2012. januári nyugdíjemelés mértékével növelt
összegben hivatalból szolgálati járandóságként kell továbbfolyósítani a társadalombiztosítási öregségi nyugdíj
szüneteltetésére vonatkozó szabályok [a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a
továbbiakban: Tny.) 83/B. §] figyelembevételével.

 

A szolgálati járandóság ily módon csökkentett összege nem lehet alacsonyabb a 2011. december 31-én hatályos kötelez
legkisebb munkabér 150 százalékánál, ha a jogosultnak 2011 decemberére járó szolgálati nyugdíj havi összege - a 2012.
január 1-jét megel en hatályos szabályok alapján csökkentett mértékben folyósított szolgálati nyugdíj kivételével - ezt az
összeget meghaladta.

 

Nem csökkenthet  a szolgálati járandóság összege, ha

- a szolgálati viszony megszüntetésére egészségi, pszichikai, fizikai alkalmatlanság miatt került sor és az alkalmatlanság
megállapítását megalapozó baleset, betegség szolgálati kötelmekkel összefügg  jellegét a jogviszony megszüntetésekor a
Hszt. 180. §-a vagy a Hjt. 201. §-a alapján min sít  határozattal megállapították,

- a 2011 decemberére járó szolgálati nyugdíj - a 2012. január 1-jét megel en hatályos szabályok alapján csökkentett
mértékben folyósított szolgálati nyugdíj kivételével - nem haladta meg a 2011. december 31-én hatályos kötelez  legkisebb
munkabér havi összegének 150 százalékát, vagy

- a jogosult önkéntes tartalékos szerz dést kötött, a szerz dés megkötését követ  hónap els  napjától a szerz dés
megsz nése hónapjának utolsó napjáig.

 

Ha a személyi jövedelemadó mértéke megváltozik, a szolgálati járandóság folyósított összegét módosítani kell.
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Nem vonatkoznak ezek a rendelkezések azokra a korhatár el tti öregségi nyugdíjban részesül  n kre, akik 2011.
december 31-én rendelkeznek a Tny. 18. § (2a)-(2d) bekezdésében meghatározott jogosultsági id vel, esetükben a
szolgálati 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.

 

III. 2011. december 31-ét követ  kezd  naptól szolgálati járandóságra jogosult az a személy,

 

1. akivel a Hszt., illetve a Hjt. alapján a felmentését, nyugállományba helyezését 2012. január 1-jét megel en írásban
közölték, ha a szolgálati viszony megsz nését követ  napon a Hszt., illetve a Hjt. 2011. december 31-én hatályos szabályai
alapján folyósított szolgálati nyugdíjra lett volna jogosult,

2. aki 2011. december 31-én a Hszt. vagy a Hjt. 2012. január 1-jét megel en hatályos szabályai, vagy a fegyveres er k
és a fegyveres testületek hivatásos állományának szolgálati viszonyáról szóló 1971. évi 10. törvényerej  rendelet alapján
megállapított rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesült, ha a szolgálati nyugdíjjogosultság szempontjából
figyelembe vehet  szolgálati ideje 2011. december 31-én eléri a 25 évet, beleszámítva a szolgálati id be a rokkantsági,
baleseti rokkantsági nyugdíjban eltöltött id t is, vagy

3. aki 1954-ben vagy azt megel en született, 2011. december 31-én a Hszt. vagy a Hjt. szerinti szolgálati viszonyban állt,
és a szolgálati nyugdíjjogosultság szempontjából figyelembe vehet  szolgálati ideje 2011. december 31-én eléri a 25 évet,

feltéve, hogy a szolgálati járandóság kezd  napjáig az öregségi nyugdíjkorhatárt nem töltötte be, a szolgálati járandóság
kezd  napján biztosítással járó jogviszonyban nem áll, és a szolgálati járandóság kezd  napján rendszeres pénzellátásban
nem részesül.

 

Az 1. és 3. pontban meghatározott esetben a szolgálati járandóság összegét a Hszt., illetve a Hjt. 2011. december 31-én
hatályos szabályainak megfelel  alkalmazásával és a személyi jövedelemadó mértékével történ  csökkentéssel kell
megállapítani azzal, hogy ahol a rendelkezések

- a 2011 decemberére járó szolgálati nyugdíj havi összegét említik, azon a szolgálati járandóságnak a személyi
jövedelemadó mértékével történ  csökkentés nélkül számított, megállapításkori havi összegét,

- a 2011. december 31-én hatályos kötelez  legkisebb munkabért említik, azon a szolgálati járandóság kezd  napját
megel  napon hatályos kötelez  legkisebb munkabért

kell érteni.

 

A  2.  pontban meghatározott esetben megállapított szolgálati járandóság összege megegyezik a korábban folyósított
rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjnak a személyi jövedelemadó mértékével csökkentett összegével azzal, hogy ahol
a rendelkezések

- a 2011 decemberére járó szolgálati nyugdíj havi összegét említik, azon a 2011 decemberére járó a rokkantsági, baleseti
rokkantsági nyugdíj havi összegét,

- a 2011. december 31-én hatályos kötelez  legkisebb munkabért említik, azon a szolgálati járandóság kezd  napját
megel  napon hatályos kötelez  legkisebb munkabért

kell érteni.

Ha a személyi jövedelemadó mértéke megváltozik, a szolgálati járandóság folyósított összegét módosítani kell.

 

IV.  A szolgálati járandóságban részesül  személy keres tevékenységére 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 követ en szerzett

ONYF http://www.onyf.hu/?module=news&action=print&nid=9998

2 / 4 2012.01.26. 10:51



jövedelem vehet  figyelembe.

 

A szolgálati járandóság folyósítását szüneteltetni kell,

- ha a jogosult a Hszt. 64. § (5) bekezdése, 264/C. § (1) bekezdés c) pontja vagy a Hjt. 69. § (5) bekezdése alapján
kérelmezi (a szolgálati járandóság a jogosult kérelmére csak akkor folyósítható újból, ha a jogosult igazolja a szolgálati
viszony megsz nését),

- azokra a hónapokra, amikor a jogosult álláskeresési járadékban részesül,

- ha a jogosult a szolgálati jogviszonyának id tartama alatt

a) öt évig terjed  vagy ennél súlyosabb szabadságvesztéssel büntetend  szándékos b ncselekményt, vagy

b)  öt évet el nem ér  szabadságvesztéssel büntetend  szándékos testi sértés [Btk. 170. § (2) bekezdés], személyi
szabadság megsértése [Btk. 175. § (1) bekezdés], emberkereskedelem [Btk. 175/B. § (1) bekezdés], embercsempészés
[Btk. 218. § (1) bekezdés], hivatali visszaélés (Btk. 225. §), bántalmazás hivatalos eljárásban [Btk. 226. § (1) bekezdés],
vesztegetés [Btk. 251. § (1) bekezdés, 253. § (1) bekezdés, 254. § (1) bekezdés], befolyás vásárlása (Btk. 256/A. §),
vesztegetés nemzetközi kapcsolatban [Btk. 258/B. § (1) bekezdés, 258/C. § (1) bekezdés], vagy befolyással üzérkedés és
befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatban [Btk. 258/E. § (2) bekezdés] b ncselekményt

követett el, és az elítéléshez f  hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült.

 

A szolgálati járandóság folyósítását

- ha a jogosult már a szolgálati járandóságot megállapító határozat joger re emelkedésekor az elítéléshez f
hátrányos jogkövetkezmények hatálya alatt állt, a szolgálati járandóság kezd  napjától,

- egyéb esetben a szüneteltetési oknak a nyugdíjfolyósító szerv általi megállapítását követ  hónap els  napjától

kell szüneteltetni.

A szüneteltetési ok esetleges fennállását a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból vizsgálja.

 

A szolgálati járandóság 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,

- ha a szolgálati járandóságban részesül  személy foglalkoztatására a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez
szükséges jognyilatkozat hiányában került sor.

 

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

 

V. Ha a szolgálati járandóságban részesül  személy az öregségi nyugdíjkorhatárt betölti, az öregségi nyugdíjkorhatár
betöltésének napjától a szolgálati járandóság csökkentések nélküli teljes 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 szolgálati járandóságban
részesülés id tartama alatt legalább 365 nap szolgálati id t szerzett. (A szolgálati járandóságban 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.
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VI.  A szolgálati nyugdíj összegét 2011. december 31-ével, a Hszt., illetve a Hjt. 2011. december 31-én hatályos
szolgálatinyugdíj-megállapítási szabályai szerint, 2012. december 31-éig - annak folyósítása nélkül - meg kell állapítani,
illetve újból meg kell állapítani (nyugdíjrögzítés) annak, aki

- 2011. december 31-én a Hszt., illetve a Hjt. szerinti hivatásos állomány tagja,

- 1955. évben vagy azt követ en született, és

- a szolgálati nyugdíjjogosultság szempontjából figyelembe vehet  szolgálati ideje 2011. december 31-én eléri a 25 évet.

 

Azoknak, akik folyósítás nélkül megállapított vagy rögzített szolgálati nyugdíjjal rendelkeznek, az öregségi nyugdíj
megállapítása során kérelemre a megállapított vagy rögzített szolgálati nyugdíjnak az id közi nyugdíjemelésekkel növelt
összegét, több megállapított vagy rögzített szolgálati nyugdíj esetén a magasabb összeget kell öregségi nyugdíjként
megállapítani, illetve az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését l továbbfolyósítani.

 

VII.  A szolgálati járandóságot a jogszabályokban meghatározott nyugdíjmegállapító szervek állapítják meg és a
nyugdíjfolyósító szerv folyósítja, a Tny. 62. §-ában foglaltak szerint, a nyugellátásokkal egyez en kell emelni.

 

Az eljárási, végrehajtási, megtérítési, stb. szabályok tekintetében az öregségi nyugdíjra vonatkozó rendelkezéseket kell
megfelel en alkalmazni.

 

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 az öregségi nyugdíjra vonatkozó
szabályok megfelel  alkalmazásával.

 

Országos Nyugdíjbiztosítási F igazgatóság
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