
TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI NYUGELLÁTÁS

Mint arról a bevezető részben már szó volt, Magyarországon 1993. óta a társadalombiztosí-
tás nem a korábbi egységes szervezeti megoldásban (a három biztosítási területet – betegsé-
gi biztosítás, nyugdíjbiztosítás, balesetbiztosítás – magába foglalva), hanem két biztosítási 
ágra válva, az egészségbiztosítás és a nyugdíjbiztosítás ágazatában működik.

A balesetbiztosítás ellátásai megosztásra kerültek a két biztosítási terület között. Jelen kér-
déscsoport a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer szabályaival foglalkozik.

A nyugdíjszolgáltatások keretében kezelt kockázati, biztosítási események: az életkor előre-
haladta miatti ellátás nyújtása a munkavégzés helyett, a hozzátartozó halála miatti szolgálta-
tás az általa teljesített eltartás, vagy a közös háztartás viteléhez nyújtott hozzájárulás helyett.
Azaz az öregségi nyugdíj  és a hozzátartozói nyugellátások (özvegyi nyugdíj,  árvaellátás, 
szülői nyugdíj).

Ugyancsak találunk nyugdíjszolgáltatásokat az üzemi baleset,  foglalkozási  megbetegedés 
miatt elhunyt személyek, illetve hozzátartozóik részére.
A nyugdíjak öregség és halál esetén a hozzátartozóknak a társadalombiztosítás keretében 
megszerzett jogosultság alapján nyújtott ellátások.
Akik ugyanilyen élethelyzetbe kerülnek, de a társadalombiztosítási nyugellátásra szolgá-
lati idő hiányában nem szereznek jogosultságot, a szociális ellátó rendszer útján részesül -
nek segélyben.

58.
A TÖRVÉNY ALAPELVEI, ALAPFOGALMAI, HATÁLYA, 

A NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

A társadalombiztosítási nyugellátásról az 1997. évi LXXXI.  törvény (továbbiakban Tny.) 
rendelkezik, végrehajtására a 168/1996. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) került 
kibocsátásra.

A nyugdíjszolgáltatások területén is – csakúgy, mint a társadalombiztosítás egészénél – az 
állam kötelezettségei kerülnek kiemelésre, amikor a jogszabály a kötelező társadalombizto-
sítási nyugdíjrendszer működtetését és fejlesztését az állam feladatául rendeli.

Államközi egyezmény hatálya alá tartozó személyekre nyugellátási kérdésekben a Tny. 
rendelkezéseit a nemzetközi egyezmények szabályai szerint kell alkalmazni.
A kétoldalú nemzetközi szociálpolitikai, szociális biztonsági egyezmények a nyugdíjjogo-
sultság szempontjából igen jelentősek.
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A magyar nyugdíjrendszerben, de számos más állam szabályai szerint is a nyugdíjjogosult-
sághoz meghatározott mértékű szolgálati idő elérése szükséges, valamint a szolgálati idő 
tartama, hossza befolyásolja a nyugdíj összegét.
Nemzetközi szerződések hiányában a viszonosság elve nem alkalmazható, egy-egy állam 
csak a saját területén elért szolgálati időre lehet figyelemmel, amely olyan személy eseté -
ben, aki nem egy országban dolgozta le életét, azt is eredményezheti, hogy nem szerez  
nyugdíjjogosultságot, habár egész életében dolgozott, de államonként csak rövidebb idő-
szakokban. 

Ezt a problémát kezeli az Európai Unióhoz történő csatlakozás óta a szociális biztonsági 
rendszereknek a közösségen belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történő alkal-
mazásáról  szóló  1408/71/EGK  és  a  végrehajtására  kiadott  574/72/EGK  rendelet,  majd 
2010. május 1-től a 883/2004/EK, és a 987/2009/EK rendelet, mely lehetőséget ad a nyug-
díjjogosultság  érdekében  a  különböző  tagállamokban  teljesített  szolgálat  idő,  biztosítási 
időszak összeszámítására.

Ezen kívül – két-két állam vonatkozásában – a kétoldalú nemzetközi egyezmények lehetővé 
teszik a nyugdíjjogosultság szempontjából a másik szerződő állam területén szerzett szolgá-
lati idő figyelembevételét.
Magyarországnak több európai országgal volt kétoldalú nemzetközi egyezménye, melyek 
közül a német, osztrák, lengyel, a cseh és a szlovák, román és bolgár egyezmény helyébe az 
Európai Unió koordinációs rendeletei léptek.
Továbbra is kétoldalú egyezményként hatályos a szovjet utódállamokra vonatkozó, a  jugo-
szláv egyezmény, valamint a Svájccal, Kanadával és Horvátországgal kötött megállapodás. 
Svájc azonban a koordinációs rendeletek alkalmazását magára nézve kötelezőnek tekinti.

A szerződések egyrészt úgynevezett időarányos elven működő egyezmények, ahol az össze-
számított szolgálati idő alapján az adott országban szerzett szolgálati időre eső, annak meg-
felelő arányú nyugdíjrész megállapítása történik, az egyezmények másik része úgynevezett 
területi elven működő egyezmény, melyeknél amely szerződő állam területén él a nyugdíj-
igénylő, attól az államtól kapja teljes egészében nyugellátását, a másik állam területén szer-
zett jogosultság teljes körű figyelembevételével (például szovjet – magyar egyezmény), ez 
utóbbiak újratárgyalása, időarányos típusúvá való átalakítása folyamatban van.

Az Európai Unióhoz kötődő nyugdíjak az időarányosság elvén számítódnak.

A járulékfizetés, mint a társadalombiztosítási nyugdíjkiadások fedezete, illetve az állami ga-
rancia elve megjelenik e területen is. 

A társadalombiztosítási  nyugellátásról  szóló 1997.  évi  LXXXI.  törvény bevezető része 
szerint:
Az Országgyűlés az Alaptörvényben foglalt elveknek megfelelően az időskorúak és a 
tartósan vagy véglegesen munkaképtelenné válók, valamint hozzátartozóik megélheté-
sének biztosítása érdekében a társadalombiztosítási nyugellátásról az alábbi törvényt 
alkotja:
E törvény célja, hogy a biztosítottak és hozzátartozóik részére nyújtandó társadalom-
biztosítási nyugellátásokat – figyelemmel a magánnyugdíjrendszerre is – egységes el-
vek alapján szabályozza.
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58.1. Alapelvek

Biztosítási alapelv a járulékfizetésen alapuló szolgáltatás iránti jogosultság:

Tny. 2. § (1) A társadalombiztosítási nyugdíj fedezetére, a társadalombiztosítás ellátá-
saira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 
törvény (a továbbiakban: Tbj.) rendelkezései szerint járulékot kell fizetni.
(2) Az állam a társadalombiztosítási nyugellátások kifizetését akkor is biztosítja, ha a 
Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásai meghaladják a bevételeket. Ha a Nyugdíjbiztosítási 
Alap tervezett kiadásai meghaladják a bevételeket, a központi költségvetés a különb-
ség összegét előirányzatként biztosítja.

Az utóbbi alapelv, mely az állami garancia elvét fogalmazza meg, kiemelkedő jelentőségű a 
nyugellátásban részesülők számára.

A társadalombiztosítási nyugellátást két tényező határozza meg: a nyugdíjjárulék alapját ké-
pező kereset, jövedelem összege, és az elismert szolgálati idő (az időszak hossza) (Tny. 2. § 
(3) bek.).

A magánnyugdíjpénztári rendszerből meghatározott esetekben lehetőség van visszalépni a 
társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe.
A döntés következménye: a magánnyugdíjrendszerben fizetett tagdíj visszautalásra kerül a 
társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe, és a biztosított olyan személynek minősül, mintha 
csak a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerhez tartozott volna.

Tny. 2. § (5) Ha a biztosított élt a Tbj.-ben biztosított azon jogával, hogy a társada-
lombiztosítási nyugdíjrendszerben, valamint a magánnyugdíjrendszerben is részt vesz, 
és ennek megfelelően a magánnyugdíjrendszerben tagdíjat fizetett, illetőleg azt a fog-
lalkoztató a keresetéből, a jövedelméből levonta, majd ennek összegét a társadalom-
biztosítási  nyugdíjrendszer  számára  a  biztosított  döntése  alapján  átutalták,  akkor 
nyugellátását, baleseti rokkantsági nyugdíját úgy kell megállapítani, mintha biztosítási 
idejének teljes tartama alatt kizárólag nyugdíjjárulék fizetésére lett volna kötelezett.

A nyugellátások területén különösen fontos a szerzett jogok védelme. Ez a hosszú távú biz-
tosítási ellátás, ahol a nyugdíjra jogosító életkor meghatározásának a jogosultsághoz szüksé-
ges szolgálati idő mértékének, és a nyugellátás összege kiszámításának, meghatározásának 
alapvető jelentősége van, erősen igényli a jogbiztonságot.

A nyugdíjjogosultság szabályai mindezek ellenére időszakonként változhatnak (gondoljunk 
csak a nyugdíjkorhatár 62 évről 65 évre történő emelésére.)
A korábbi szabályok szerint megszerzett jogosultság megtartása ezért igen lényeges.

A Tny. 3. § (1) bekezdésében rögzíti a hatálybalépése előtti – 1997. december 31-én hatá-
lyos jogszabályok alapján megszerzett – jogosultságok védelmét, kimondva, hogy azokat 
megszüntetni, korlátozni nem lehet.
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Eljárási szabályok
A Ket 13. § (2) bekezdés i) pontja alapján a törvénytől eltérő szabályok állapíthatók meg 
a társadalombiztosítás ellátásaival kapcsolatos eljárásokban. Ilyen eset például a követke-
ző: a hatóság döntése határozat vagy végzés, az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv  
azonban fizetési meghagyás kibocsátásával is érvényesítheti megtérítési igényét.

58.2. Alapfogalmak

A Tny. alkalmazása szempontjából meghatározott alapfogalmak a következők: 
Tny. 4. § (1) E törvény alkalmazásában
a)  saját jogú nyugellátás és a hozzátartozói nyugellátás:  olyan keresettől, jövedelemtől 
függő rendszeres pénzellátás, amely meghatározott szolgálati idő megszerzése esetén a 
biztosítottnak (volt biztosítottnak), illetve hozzátartozójának jár;
b) öregségi nyugdíj: meghatározott életkor elérése és meghatározott szolgálati idő meg-
szerzése esetén járó nyugellátás;
c) – d) Hatályon kívül helyezve.
e) özvegyi nyugdíj: az elhunyt nyugdíjas, illetve nyugdíjban nem részesülő, de nyugdíj-
jogosultságot szerzett elhunyt személy házastársának, meghatározott feltételek mellett 
élettársának, valamint elvált házastársának járó nyugellátás;
f) árvaellátás: az elhunyt nyugdíjas, illetve nyugdíjban nem részesülő, de nyugdíjjo -
gosultságot  szerzett  elhunyt  személy  gyermekének,  örökbe fogadott  gyermekének, 
meghatározott  feltételek esetén nevelt  gyermekének, testvérének, unokájának járó 
ellátás;
g) szülői nyugdíj:  az elhunyt biztosított (nyugdíjas) szülőjének, nagyszülőjének, meg-
határozott feltételek fennállása esetén nevelőszülőjének járó ellátás;
h) szolgálati idő: az az időszak, amely alatt a biztosított nyugdíjjárulék fizetésére köte-
lezett volt, illetve megállapodás alapján nyugdíjjárulékot fizetett. A nyugdíjjárulék-fi-
zetési kötelezettség nélkül szolgálati időnek minősülő időszakokat e törvény külön ha-
tározza meg;
i) nyugdíj alapjául szolgáló havi átlagkereset: a biztosított nyugdíjjárulék-fizetési köte-
lezettségének külön törvényben meghatározott alapját képező keresetnek, jövedelem-
nek az e törvény rendelkezései szerint számított átlaga,
j) EGT-állam:  az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az 
Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló meg-
állapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Euró-
pai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos 
jogállást élvez.
k) megváltozott munkaképességű: az a személy, akinek a megváltozott munkaképességű 
személyek ellátásairól  és  egyes  törvények módosításáról  szóló törvényben foglaltak 
szerint az egészségi állapota legfeljebb 50 százalékos.

Az alapfogalmak itt bővebb magyarázatot nem igényelnek, mivel a részletes tárgyaláskor 
érthetővé fognak válni.
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58.3. A törvény hatálya

A Tny.  személyi hatálya a biztosítottakra, foglalkoztatókra, a nyugellátásban részesülőkre 
és a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervekre terjed ki (Tny. 5. §).

A jogszabály tárgyi hatálya:
Társadalombiztosítási nyugdíjszolgáltatások a Tny. 6. § szerint:
Saját jogú nyugellátások:

– öregségi nyugdíj
– külön jogszabály alapján járó rehabilitációs járadék

A rehabilitációs járadékról szóló 2007. évi LXXXIV. törvény a rokkantsági nyugdíj-reform 
keretében új ellátást vezetett be az egészségkárosodáshoz kapcsolódóan, amely saját jogú 
nyugellátásnak minősül, jelenleg azonban már újabb ellátás ebben az ellátási nemben nem 
állapítható meg.

Hozzátartozói nyugellátások:
– özvegyi nyugdíj
– árvaellátás
– szülői nyugdíj
– baleseti hozzátartozói nyugellátások (baleseti  özvegyi  nyugdíj,  baleseti  árvaellátás, 

baleseti szülői nyugdíj)
– özvegyi járadék

A saját jogú nyugellátásoknál azonos a jogszerző és a kedvezményezett, vagyis a személy 
által megszerzett nyugdíjjogosultság alapján ő maga részesül az ellátásban. 

A hozzátartozói nyugellátásoknál azonban elválik a jogszerző és a kedvezményezett szemé-
lye. Az elhunyt által szerzett jogosultság alapján túlélő hozzátartozói részesülnek a nyugel-
látásban.

Az ellátások halmozódása esetén az egyszerre egy nyugellátásban részesülés a fő elv, ezért 
a jogosultra kedvezőbb ellátás folyósítása történik a kedvezőtlenebb folyósításának szüne-
teltetése mellett. 

58.4. Jogosultság több társadalombiztosítási ellátásra

Tny. 6. § (3) Az, aki egyidejűleg
a) több saját jogú nyugellátásra, vagy
b) több hozzátartozói nyugellátásra is jogosult – ha törvény másként nem rendelkezik 
– mind a saját jogú, mind a hozzátartozói nyugellátások közül a számára kedvezőbbet 
választhatja azzal, hogy a jogosultra kedvezőtlenebb nyugellátás folyósítása szünetel-
tetésre kerül. 
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