A nők kedvezményes
nyugdíjazásával
foglalkozó
új
szabályok szerint az
a nő, aki kereső
tevékenységgel és a
gyermekneveléssel
összesen legalább 40
év jogosultsági időt
szerzett, az életkorától függetlenül
nyugdíjba vonulhat.

kedvezményre
jogosultság
megállapításakor (ennél több csak 5
gyerek fölött).
A nyugdíj összegének kiszámítása
változatlanul az összes nyugdíjszerző
szolgálati
idő
figyelembevételével
történik.
Ki jogosult a 40 éves kedvezményes
nyugdíj igénybevételére?

Annak érdekében, hogy a munkában
töltött idő meghatározó jellege ne
csökkenjen,
a
kedvezmény
igénybevételének további feltétele
a
minimum 32 év kereső tevékenységgel
szerzett jogosultsági idő.
A szabályozás más szolgálati időt, mint
pl. a tanulmányi időt, a munkanélküli
ellátást, az ápolási díjat és a
megállapodás
alapján
fizetett
nyugdíjjárulékot (amelyek egyébként az
általános szabályok szerint szolgálati
időnek minősülnek) a kedvezményre
való jogosultság szempontjából nem
veszi figyelembe.
Gyermekellátások folyósítási idejeként
legfeljebb 8 év vehető figyelembe a

Öregségi teljes nyugdíjra életkorától
függetlenül jogosult az a nő is, aki
a) legalább negyven év jogosultsági
idővel rendelkezik, és
b) azon a napon, amelytől a nyugdíjat
megállapítják, biztosítási jogviszonyban
nem áll.
(A biztosítási jogviszony nyugdíjazás
miatti megszüntetését a munkavállalónak
kell kezdeményeznie.)
Jogosultsági időnek minősül
 a kereső tevékenységgel járó
biztosítási vagy azzal egy tekintet alá
eső jogviszonnyal, valamint
 a terhességi-gyermekágyi segélyben,
 gyermekgondozási díjban,
 gyermekgondozási segélyben,

 gyermeknevelési támogatásban és
 a súlyosan fogyatékos vér szerinti
vagy örökbe fogadott gyermekére
tekintettel megállapított ápolási
díjban eltöltött idővel
szerzett szolgálati idő.
A 40 éves kedvezményes nyugdíj nem
állapítható
meg,
ha
a
kereső
tevékenységgel szerzett szolgálati idő
nem éri el a 32 évet, olyan nő esetén
pedig, akinek a súlyosan fogyatékos vér
szerinti
vagy
örökbe
fogadott
gyermekére tekintettel ápolási díjat
állapítottak meg, a 30 évet.
Nagycsaládosokat
érintő további
kedvezmények
A jogosultsági idő
- ha a jogosult a
saját háztartásában
5 gyermeket nevelt
- 1 évvel, minden
további gyermek
esetén további 1-1
évvel, de összesen legfeljebb 7 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 személyére tekintettel
családi pótlékot folyósítottak.
Hogyan számítják ki a 40
kedvezményes nyugdíj összegét?

A hatályos szabályok értelmében minden
nyugdíjkorhatárt be nem töltött, de
öregségi jellegű nyugdíjban részesülő
személy nyugdíjának a folyósítását az év
végéig szüneteltetni kell, ha a nyugdíjas
adott évi összjövedelme meghaladja a
minimálbér tizennyolcszorosát, 2011-ben
az 1.404.000 forintot.
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A kedvezményre jogosultak nyugdíjának
összegét az általános szabályok szerint
kell
kiszámítani,
vagyis
a
nyugdíjszámítás során már minden
szolgálati időt figyelembe kell venni.
A kedvezmény a nyugdíj csökkentése
nélkül jár, a feltételnek eleget tevő
jogosultak
a
hatályos
nyugdíjmegállapítási szabályok szerinti teljes
összegű öregségi nyugdíjat kapnak.
Lehet a 40 éves kedvezményes nyugdíj
mellett dolgozni?
A kedvezményben részesülőknek is lehet
kereső tevékenységet végezni, de a többi
korhatár alatti nyugdíjas kereseti
korlátozására
vonatkozó
szabályok
betartásával.

A korlátozás megszűnik, ha a nyugdíjas
betölti a rá irányadó öregségi
nyugdíjkorhatárt.

Nők 40 év jogosultsági
idővel igénybe vehető
kedvezményes nyugdíja

A korhatár előtti öregségi nyugdíjak
megszüntetéséről, a korhatár előtti
ellátásról és a szolgálati járandóságról
szóló 2011. évi CLXVII. törvény a nők
40 éves jogosultsági idővel igénybe
vehető
kedvezményes
nyugdíjának
szabályait változatlanul hagyta, azt
továbbra is öregségi nyugdíjként kell
folyósítani. Ugyanakkor változatlanul
korhatár előtt megállapított nyugdíjnak
minősül.
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