Nyugdíj korhatártól függetlenül
Az életkortól függetlenül 2011.01.01-től öregségi teljes nyugdíjra lehet jogosult az a nő, aki
legalább negyven év jogosultsági idővel rendelkezik. A jogosultsági időbe beleszámít a
gyermekneveléssel töltött időszak is, vagyis amikor az érintett nő gyermekgondozással kapcsolatos
ellátásokat kapott.
Több ezer nő várta és jól jár, aki igénybe veszi, hiszen a nyugdíj összegének megállapításába már
beleszámítanak a szolgálati időként elismert időszakok, így többen beleesnek abba a számítási
módba, hogy a 40 év jogosultsági idő ellenére 42 vagy 43 év szolgálati idő után - tehát
szakmunkástanulói, szakiskolai éveket is beleértve - számítják ki a nyugdíja összegét. A
jogosultságot megalapozó 40 év nem változik a nyugdíjkorhatár emelkedésével.
További jogosultsági feltétel a nők kedvezményes nyugdíjba vonulásának, hogy azon a napon,
amelytől kezdődően az öregségi teljes nyugdíjat megállapítják, a Tbj. 5. § (1) bekezdés a)-b) és e)g) pontja szerinti biztosítással járó jogviszonyban nem állhat.
Itt hívjuk fel az érintettek figyelmét arra, hogy a jogosultság tisztázása érdekében célszerű kérni a
szolgálati idő elismerését még a jogviszony megszüntetése előtt.
A jogosultsági időbe beszámítható például a kisiparosként, a magánkereskedőként, a gazdasági
munkaközösség tagjaként, az ipari és szolgáltató szövetkezeti szakcsoport tagjaként, a
kisszövetkezet tagjaként, a külföldi munkavállalóként, az ügyvédi, illetőleg a jogtanácsosi
munkaközösség tagjaként szerzett szolgálati idő. A felsorolt jogviszonyokon kívül jogosultsági
időnek minősül: a prémiumévek programban való részvétel időtartama függetlenül attól, hogy a
résztvevőt munkavégzésre kötelezték vagy sem, az alkalmi munkavállalói könyvvel történő
foglalkoztatás ideje, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény hatálya alá tartozó
munkavégzés időtartama, a mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagként egyébként szolgálati időnek
minősülő időtartam, a szakmunkástanuló, a szakközépiskolai tanuló kötelező nyári gyakorlata,
amennyiben arra bejelentési adat található, ideértve természetesen az egyéb tanulmányokat folytató
személy nyári szünetben történő munkavégzésének időtartamát is, a korkedvezményre jogosító
munkavégzés időtartama az öregségi nyugdíjjogosultságra vonatkozó általános szabályok szerint.
Jogosultsági időként nem vehető figyelembe a munkanélküli ellátás folyósításának időtartama, az
egyébként szolgálati időként elismerhető tanulmányi idő, a passzív, vagyis a biztosítási jogviszony
megszűnését követően folyósított táppénz időtartama, az 1998. január 1-jét megelőzően - nem
gyermekgondozás, vagy -ápolás miatt igénybevett - fizetés nélküli szabadság szolgálati időnek
minősülő első 30 napja.
Az öregségi teljes nyugdíj nem állapítható meg, ha a kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy
azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett szolgálati idő nem éri el a harminckét évet, olyan
nő esetén pedig, akinek a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére
tekintettel ápolási díjat állapítottak meg, a harminc évet.
Az előírt jogosultsági idő - ha a jogosult a saját háztartásában öt gyermeket nevelt - egy évvel,
minden további gyermek esetén további egy-egy évvel, de összesen legfeljebb hét évvel csökken.
Saját háztartásban nevelt gyermeknek azt a vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermeket kell
tekinteni, aki a jogosulttal életvitelszerűen együtt élt és annak gondozásából rendszeres jelleggel
legfeljebb csak napközbeni időszakra került ki, vagy megfelelt a családok támogatásáról szóló
1998. évi LXXXIV. törvény 12. § (2) bekezdése szerinti feltételeknek, azaz családi pótlékra
jogosultság szempontjából számításba kell venni.
Ha az öregségi nyugdíjat a jogosult súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott
gyermekére is tekintettel állapítják meg, a kérelemhez csatolni kell az ápolási díjat megállapító
határozat másolatát, valamint - ha a határozatból a hozzátartozói viszony nem állapítható meg - be
kell mutatni a hozzátartozói viszonyt igazoló közokiratot vagy csatolni kell annak másolatát.

Amennyiben a jogosultsághoz szükséges időt a gyermekek számára tekintettel csökkenteni kell, és
az igénylő örökbefogadott gyermeke figyelembevételét is kéri, be kell mutatnia a hozzátartozói
viszonyt igazoló közokiratot vagy csatolni kell annak másolatát.
Örökbefogadott gyermekre a jogosultsághoz szükséges keresőtevékenységgel járó biztosítási vagy
azzal egy tekintet alá eső jogviszonyból származó minimális idő csökkentésén kívül, kizárólag a
Tny. 18. § (2b) bekezdésében meghatározott ápolási díj folyósításának beszámítása során lehet
tekintettel lenni, az egyéb gyermekgondozással, -ápolással töltött időtartam - ha annak
igénybevételét örökbefogadott gyermek „alapozta" meg - nem vehető figyelembe. Az ellátás
megállapításához tehát összesen 40 év, a hivatkozott rendelkezésben nevesített jogviszonyok
keretében szerzett jogosultsági idő és - amennyiben az érintettnek 11 vagy több gyermeke van és
súlyosan fogyatékos gyermekre tekintettel ápolási díjban eltöltött idővel is szerzett szolgálati időt –
legalább 23, illetőleg legfeljebb 32 év keresőtevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet
alá eső jogviszonyból származó idő szükséges.
Az igénybejelentéshez új nyomtatvány nem került rendszeresítésre. A www.onyf.hu honlapon a
Nyomtatványtárban közzétételre kerültek azok a csökkentett terjedelmű nyomtatványok (K01, K02,
K03 űrlap), amelyeken az igénylő bejelölheti, hogy a Tny. 18. § (2a)-(2d) bekezdésein alapuló
szolgálati idő kiszámítását vagy öregségi nyugdíj megállapítását kéri. Az egyéb papír alapú
nyomtatványokon is célszerű írásban jelölni, hogy a nők kedvezményes nyugdíjához kéri a
szolgálati idő számítását.
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