
Nyugdíjszabályok 2009. január 1-től.

Előrehozott öregségi nyugdíj 2009. január 1-től annak az 59.életévét betöltött, illetve annak a 60.életévét 
betöltött férfinak állapítható meg, aki rendelkezik legalább 40 év szolgálati idővel és nem áll meghatározott 
biztosítással járó jogviszonyban.

Csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjra pedig az jogosult, aki legalább 37 év szolgálati időt 
szerzett és megfelel az előrehozott öregségi nyugdíjra jogosultsághoz szükséges egyéb feltételeknek.(Ebben 
az  esetben  a  nyugellátás  összegét  a  hiányzó  szolgálati  évek  számától  függő mértékben  és  az  öregségi  
nyugdíjra jogosító korhatár eléréséig terjedő idő hosszával arányosan kell csökkenteni)

Kizárólag  azon  igénylő  esetében,  aki  az  előrehozott,  illetve  csökkentett  összegű  előrehozott  öregségi 
nyugdíj igénybevételéhez szükséges életkort és szolgálati időt 2009. január 1-jét megelőzően betöltötte, 
illetve megszerezte, a jogosultság megállapítása és a nyugdíjcsökkentés mértékének meghatározása során 
az ún. gyermekkedvezményt továbbra is alkalmazni kell.

Az, aki a 2009.január 1-jét megelőzően ,a nő az 57.;férfi a 60.életévét betöltötte és 38,de legalább 33 év 
szolgálati  időt  szerzett,  az  előrehozott  illetve  a  csökkentett  összegű  előrehozott  öregségi  nyugdíj 
megállapítását  bármikor  kérheti(e  jogosultságát  nem  veszti  el)  feltéve,  hogy  a  társadalombiztosítás 
ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997.évi LXXX. 
törvény 5.§-a(1)bekezdésének a)-b)és e)-g)pontja szerinti biztosítási jogviszonyát megszünteti. Aki viszont 
az előrehozott illetőleg csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjra jogosultságot már 2008.január 
1.előtt megszerezte, arra a biztosítási jogviszony megszüntetésére vonatkozó szabályt nem kell alkalmazni, 
tehát  a  nyugdíj  a  jogviszony  megszüntetésének  hiányában  is  megállapítható.A  nyugdíj  összegének 
megállapítása során azonban a nyugdíj megállapítás időpontjában hatályos szabályokat kell alkalmazni.

Mindazok  esetében,  akik  62  éves  koruk  betöltése  előtt  öregségi  nyugdíjasként  keresőtevékenységet 
folytatnak,  meghatározott  összegű jövedelem megszerzése után a saját jogú nyugdíjat  szüneteltetni  kell.
(Akik 2007. december 31-én már saját jogú nyugdíjasok, a nyugdíj és a kereset együttes igénybevételére  
vonatkozó fenti korlátozás csak 2010. január 1-től vonatkozik, ha akkor még 62 év alattiak)

2008.január  1-től  hatályos  az  a  rendelkezés  ,hogy  a  saját  jogú  nyugellátásban  részesülő  személynek- 
ideértve azt  is,  akinek nyugellátása a törvény rendelkezései szerint  szünetel(t)-a nyugellátását  kérelmére 
minden ,2006.december 31-ét követően saját jogú nyugdíjasként történt foglalkoztatása illetve egyéni vagy 
társas  vállalkozóként  kiegészítő  tevékenysége  365  napja  után  az  általa  ezen  időszakban  fizetendő 
nyugdíjjárulék alapja havi átlagos összegének 0,5 százalékával kell növelni. Az erre irányuló kérelmet a 
lakóhely szerinti illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóságon kell előterjeszteni.

2009-től továbbra is megállapítható az öregségi résznyugdíj. Erre-húsz év szolgálati idő hiányában-az válik 
jogosulttá, aki legalább tizenöt év szolgálati időt szerzett és a nyugdíjkorhatárt (62. életév) betöltötte.

2009-től  nem szűnik  meg  a  nyugdíjminimum intézménye,  tehát  bizonyos  feltételek  fennállása  esetén-a 
résznyugdíjak kivételével-továbbra is jogszabály határozza majd meg a társadalombiztosítási nyugellátások 
legkisebb összegét.
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