
Nyugdíj-megállapítási szabályok 2008.

2008.január 1-től változtak a nyugdíj kiszámításra vonatkozó szabályok.
A nyugdíj megállapítási szabályok változása nincs hatással a már megállapított nyugdíjakra, 
azok emelésére és a 13. havi nyugdíjra.
Aki nyugdíjban részesül az a továbbiakban-a 2008. januári 5%-os emelést is figyelembe véve-
kapja a nyugdíját.
Ez azt jelenti, hogy a 2, 8 millió nyugdíjas életében alapvetően nincs változás.
A hatályos törvényi előírások szerint a nyugdíjakat minden év januárjában a fogyasztói ár és 
az országos nettó átlagkereset tárgyévre tervezett növekedése átlagával kell emelni.
A januári nyugdíjemelés mértékét, ha az infláció és a bérnövekedés várható üteme eltér a 
tervezettől, november hónapban –januárig visszamenőleg- korrigálni kell.
Jogszabály ugyan nem írja elő, de a korábbi évek gyakorlata szerint minden nyugdíjszerű 
rendszeres szociális ellátás emelésére a nyugellátásokkal azonos módon kerül sor.
A 2007.novemberi kiegészítő emelés 2,4% volt.A 2007.évi nyugdíjemelés a januárban 
végrehajtott 4%-os emeléssel együtt 6,5%-os mértékű.
Ugyanezen, elv alapján a 2008. január elsejétől minden nyugdíjas 5%-os nyugdíjemelésben 
részesül.
Az öregségi nyugdíj legkisebb összege szintén 5%-kal, emelkedik, összege 28. 500 forint.

I. A nyugdíjszámítási szabályok változásának hatása 

Az új szabály szerint az 1988 és 2006 közötti keresetek mindegyike 2007-es szintűre 
emelkedik 2008. januártól.
A teljes volarizáció (szintrehozás) a megállapítandó nyugdíjakat 2008-ban 10, 6%-kal növeli.
Az is változik 2008-tól, hogy, a nyugdíjak kiszámításánál figyelembe vett bruttó kereseteket a 
járulékok összegével is csökkenteni kell.
Ez a teljes nettósítás a következő években 10% körül mérsékli a nyugdíjalapot.
A teljes valorizálás és a teljes nettósítás együttes hatásaként a 2007. évi és a 2008. évi 
szabályok szerint megállapított nyugdíjak összege alig tér el egymástól.

II. Egyéb fontos információk változások:

A továbbfoglalkoztatás támogatása:

A hosszú szolgálati idővel rendelkezők teljesítményének fokozottabb elismerését biztosítja, 
hogy 40 év szolgálati idő felett minden további szolgálati év a jelenlegi 1. 5% helyett 2. 0%-
os többletet biztosít a nyugdíjban.
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Előrehozott nyugdíj vagy munka

2008-tól a korhatár alatti öregségi nyugdíj igénybevételének feltétele lesz a biztosítás alapjául 
szolgáló jogviszony megszüntetése.
Akik 62 éves koruk betöltése előtt saját jogú nyugdíjasként új jogviszonyban kereső 
tevékenységet folytatnak, a minimálbér 12-szeresét meghaladó éves munkajövedelem (éves 
keret összege) megszerzése után szüneteltetniük kell saját jogú nyugdíjukat. Ez a korlátozás 
megszűnik a 62. életév betöltésekor.

A hosszú szolgálati idővel rendelkezők és különösen a korhatár betöltését követően is 
munkában maradók nyugdíját az új szabályok csak csekély mértékben, vagy egyáltalán nem 
mérsékli.

Hat hónap az igényérvényesítésre

Változatlanul hat hónapra is lehet nyugdíjigényt érvényesíteni.
Ez azt jelenti, hogy pl.az, aki 2007 decemberében már jogosult volt nyugdíjra, 2008 I. 
félévében is kérheti a nyugdíjának megállapítását 2007 decemberétől a 2007. évi szabályok 
szerint.

A 2007. december 31-e előtt nyugdíjazottak az előrehozott nyugdíj mellett is korlátlanul 
szerezhetnek más munkajövedelmet.
Az azonos feltételek megteremtése érdekében, kellő felkészülési időt biztosítva, a korlátozás 
2010-től valamennyi korábban korhatár alatti nyugdíjazásra kiterjed, mindaddig, amíg nem 
töltik be 62. évüket.

Forrás: Szociális és Munkaügyi Minisztérium

1997.évi LXXXI törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról
352/2007.XII.23.Kormány rendelet a nyugellátások és a baleseti járulék emeléséről


