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Amit a korhatár előtti nyugdíjakról tudni kell 

 

A különböző országok 

nyugdíjrendszereiben többféle megoldással 

találkozhatunk az öregségi nyugdíjra való 

jogosultság meghatározásánál. Van olyan 

ország, ahol csak a teljes nyugdíjkorhatár 

betöltésétől van mód az öregségi nyugdíj 

igénybevételére, és olyan ország is, ahol 

lehetséges az ún. korai nyugdíjbavonulás 

meghatározott feltételekkel. 

Magyarországon 2012. január 1-től történt 

változás ezen a területen, mely időponttól 

kezdve a korábbi korhatár előtti 

nyugdíjbavonulási lehetőségek megszűntek 

öregségi nyugdíj csak a nyugdíjkorhatár 

betöltésétől vált megállapíthatóvá. 

A rendelkezés alól egyetlen eset képez 

kivételt, az életkorra tekintet nélkül 

igényelhető nők negyven év jogosultsági 

idővel történő kedvezményes 

nyugellátásának megállapítása. 

A korhatáremeléssel párhuzamosan a kormány határozott lépéseket tett, hogy megszüntesse a 

korkedvezményes nyugdíjakat. Ennek első lépéseként a rendvédelmi dolgozóktól vonták meg 

ezt a lehetőséget. A főként rendőröket, katonákat érintő korhatár előtti öregségi nyugdíjak 

megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló törvény 

egyebek mellett arról rendelkezett, hogy 2012 januárjától az 57 évesnél fiatalabb szolgálati 

nyugdíjasok a személyi jövedelemadóval (szja-val) csökkentett összegű ellátást kapják, ha 

nem mennek vissza dolgozni a rendőrség úgynevezett szeniorállományába. A 2011 

novemberében elfogadott törvény megszüntette a korhatár előtti nyugdíjakat: 2012. január 1-

jétől ilyen ellátás nem állapítható meg, a még folyósított ellátásokat pedig már nem a 

társadalombiztosítás, hanem a költségvetés fizeti. 

A november végén benyújtott, 

Magyarország 2015. évi költségvetését 

megalapozó törvényjavaslat szerint immár 

más ágazatok dolgozói sem lesznek 

jogosultak "idő előtt" visszavonulni. 

Korábban átmenetileg 2014. december 31-

ig terjesztette ki a korkedvezmény 

megszerzését, és a már megszerzett 

jogosultság érvényesítését korhatár előtti 

ellátás formájában. Ezt az érdekvédelmi 

szervezetek tiltakozása ellenére sem 

módosították (illetve várhatóan nem is 

fogják).  
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A korkedvezményről 

Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy a nyugdíjkorhatár tekintetében korkedvezmény 

szerzésének lehetősége csak az előző év végéig állt fenn: 2014. december 31. után nem 

szerezhető korkedvezmény! 

A TB nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 2012. január 1-jét megelőzően hatályos, 

ma már hatályát vesztett, de 2014. december 31-éig alkalmazandó rendelkezései szerint a 

szervezet fokozott igénybevételével járó, továbbá az egészségre különösen ártalmas munkát 

végzők korkedvezményben részesülnek. 

A korkedvezmény lényege, hogy a jogosult a korhatár előtti ellátás (vagyis nem az öregségi 

nyugdíj!) megállapítását az irányadó öregségi nyugdíjkorhatárnál annyi évvel alacsonyabb 

életkorban igényelheti, ahány év korkedvezményt szerzett. 

2007. január 1-jétől a foglalkoztatók többletjárulék-fizetése alapozza meg korkedvezményre 

való jogosultságot, persze csak akkor, ha  a korkedvezményre való jogosultsági feltételek 

fennállnak. 

A foglalkoztató korkedvezmény-biztosítási járulékfizetési kötelezettsége 2014. december 31-

ig fennáll, miután korkedvezményt legfeljebb 2014. december 31-éig lehet szerezni, 

mégpedig azokban a munkakörökben, amelyeket egy 2006. december 31-én hatályos 

rendelet-melléklet sorol fel. 

Ez a melléklet a TB nyugellátásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 168/1997. (X.6.) 

kormányrendelet 1. számú melléklete, amely a magyar jogalkotás furcsaságainak egyikeként 

már 2006. december 31-én a hatályát vesztette, de azzal, hogy - a legújabb rendelkezés szerint 

- 2014. december 31-éig, azaz idén év végéig még alkalmazható. 

A korkedvezményre jogosító munkaköröket ez a melléklet tételesen tartalmazza. A 

munkaköri jegyzék azt is rögzíti, hogy egy adott munkakör milyen feltételek fennállása esetén 

ad jogot korkedvezményre. A jegyzékben szereplő munkaköri meghatározásokat kiterjesztően 

értelmezni nem lehet. 

Ha a megjelölt munkakör a korkedvezményre jogosító munkakörök jegyzékében nem 

szerepel, de a korkedvezmény hatálya az üzemre kiterjed, és a munkáltató által megadott 

munkaköri leírás szerint a végzett munka megegyezik a jegyzékben lévő munkaköri leírás 

szerinti munkavégzéssel, a munkakört korkedvezményre jogosítónak kell elismerni. 

A korkedvezménnyel kapcsolatban a gyakorlati tapasztalatok szerint néhány kérdés különösen 

gyakran felmerül, ezek a következők: 

a) a szakképzési idő mint korkedvezményre jogosító idő 

A szakképzési idő, iparitanulói-idő akkor vehető figyelembe, ha a tanuló gyakorlati képzése 

(betanítása) korkedvezményre jogosító munkahelyen és munkavégzéssel történt. Ennek 

megfelelően a tanulóidőből a gyakorlati idő tényleges tartamát lehet korkedvezményre 

jogosító időként figyelembe venni. Az iskolapadban vagy más, korkedvezményre nem 

jogosító munkahelyen töltött szakképzési időt tehát nem lehet figyelembe venni! 
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b) a keresőképtelenség ideje mint korkedvezményre jogosító idő     

Táppénzes állományban és betegszabadságon eltöltött időt abban az esetben lehet 

korkedvezményre jogosító időként figyelembe venni, ha az igénylő a keresőképtelenség 

bekövetkezésekor korkedvezményre jogosító munkakörben dolgozott. 

c) a katonai szolgálat időtartama mint korkedvezményre jogosító idő 

A katonai szolgálatban eltöltött időt akkor lehet korkedvezményre jogosító időként 

számításba venni, ha az igénylő az e katonai szolgálatát megelőző és azt követő harminc 

napon belül egyaránt korkedvezményre jogosító munkakörben dolgozott. 

d) a korkedvezményre jogosító idő igazolása 

- A korkedvezményre jogosító munkakörben eltöltött idő igazolására elsősorban a 

társadalombiztosítási (nyugdíjbiztosítási, egészségbiztosítási) nyilvántartások szolgálnak 

alapul, akárcsak bármely más szolgálati idő esetében. 

- Ha a TB nyilvántartásokból nem állapítható meg a korkedvezményre jogosító idő, akkor ezt 

az időt munkakönyvvel, korabeli nyilvántartás alapján kiállított foglalkoztatói igazolással, a 

gazdálkodó szervezetnél a korkedvezményes munkakörök vizsgálatára és igazolására 

létrehozott bizottság megállapításai alapján kiadott igazolással vagy hasonló okirattal lehet 

igazolni. 

-  Ha a korkedvezményre jogosító idő így sem állapítható meg (vagy nincsenek ilyen 

dokumentumok), akkor egyéb hitelt érdemlő módon (azaz lényegében tanúvallomásokkal) is 

bizonyítható a korkedvezményes munkakörben eltöltött idő. Megkönnyíti a tanúvallomások 

pozitív értékelését, ha a tanúk (legalább két tanú) az igénylő munkatársai voltak az adott 

munkahelyen és részükre a vitatott időt korkedvezményes időként már elismerték. 

A korkedvezmény számítása 

A korkedvezményre jogosító különböző munkakörökben eltöltött időket egybe kell számítani. 

A 100 kPa-nál nagyobb nyomású légtérben végzett munka alapján figyelembe vehető idő 

minden harminc napját ötven nappal kell a korkedvezményre jogosító egyéb munkakörben 

eltöltött időhöz hozzáadni. 

Az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése után a korkedvezményre jogosító munkakörben töltött 

idő a megszerzett korkedvezményt tovább nem növeli. (Ennek a rendelkezésnek nincs 

különösebb értelme, hiszen a korkedvezmény lényege, hogy az öregségi nyugdíjkorhatár 

betöltése előtt tegye lehetővé a korhatár előtti ellátás igénylését...) 

Korkedvezményre jogosító időt a korhatár előtti ellátás kezdő napját megelőző napig, de 

legfeljebb 2014. december 31-éig lehet figyelembe venni. 

Az igény érvényesítésére nem vonatkozik ez a határidő, vagyis a legfeljebb 2014. december 

31-éig megszerzett korkedvezményt a későbbi korhatár előtti ellátás iránti igénybeadás esetén 

is figyelembe kell venni. 
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A fentiekre vonatkozó legfontosabb törvényi rendelkezést a korhatár előtti öregségi nyugdíjak 

megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi 

CLXVII. törvény 7.§ (1) bekezdésének 2014. január 1-jétől hatályos c) pontja tartalmazza, 

mely szerint korhatár előtti ellátásra jogosult  az, aki a korhatár előtti ellátás kezdő napjáig, de 

legkésőbb 2014. december 31-éig a Tny. (ez a TB nyugellátásról szóló törvény) vagy az egyes 

bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló kormányrendelet 2012. 

január 1-jét megelőzően hatályos szabályai szerint korkedvezményre jogosultságot szerzett. 

Ugyanitt a (2) bekezdés kimondja, hogy az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a jogosult a 

korhatár előtti ellátást az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt annyi évvel kérheti, ahány 

év korkedvezményt a 2011. december 31-én hatályos szabályok szerint 

a) a korhatár előtti ellátás kezdő napját megelőző napig szerzett, ha a korhatár előtti ellátás 

kezdő napja 2012. január 1-je és 2014. december 31-e között van, 

b) az a) pontban nem említett esetben 2014. december 31-éig szerzett. 

(Ez utóbbi rendelkezés teszi lehetővé, hogy a 2014. december 31-éig megszerezett 

korkedvezményt a későbbi, 2015. január 1-je utáni igényérvényesítés során is 

felhasználhassuk.) 

 

Az egyelőre a kormányzat kommunikációjából nem derült ki, a jelenlegi rendszer eltörlése azt 

jelenti-e, hogy a jövőben semmiféle kedvezményben nem részesülhetnek a szervezet fokozott 

igénybevételével járó, továbbá az egészségre ártalmas munkát végzők. Két évvel ezelőtt 

ugyan felmerült annak a lehetősége, hogy kockázatelemzésen alapuló foglalkoztatáspolitikai 

ellátás léphet a mostani rendszer helyébe. Ennek során olyan tervek láttak napvilágot, hogy 

nem az elavult jegyzékben meghatározott munkakörökhöz, hanem foglalkozási ártalmakhoz 
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kötődne az öregségi nyugdíjkorhatár előtti korkedvezményes ellátás. Ám egyelőre konkrét 

lépés nem történt a veszélyes munkakörökben dolgozók érdekében. 

A mostani körben leginkább érintett közlekedési dolgozók igyekeznek meggyőzni a 

kormányt, melynek első lépéseként aláírásokat gyűjtöttek az autóbuszvezetők 

korkedvezményes nyugdíjának megtartásáért. November hónapban pedig már a 

Mozdonyvezetők Szakszervezete is nyílt levélben fordult Orbán Viktor miniszterelnökhöz a 

korkedvezményes nyugdíj meghosszabbítása miatt. Ezekre azonban a kormányzati reakció 

gyakorlatilag elhanyagolható volt, így "eszkalálódott" a helyzet.   

Azt ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a korkedvezményes nyugdíjak kapcsán van egy 

komoly félreértés is. A mostani szabályozás ugyanis csak a korkedvezmény jövőbeli 

megszerzését szünteti meg. A korábban megszerzett korkedvezmény ugyanakkor nem 

veszik el, így azt időbeli korlátozás nélkül lehet érvényesíteni a jövőben. Tehát aki már 

érintett volt a korkedvezmény rendszerében, az annyi évvel korábban vonulhat vissza, 

amennyi kedvezményt szerzett. 

Végezetül egy költői kérdés: mi lesz 2014. december 31. után? Nem lesz többé veszélyes, 

egészségkárosító, különösen káros munkahely? Vagy számíthatunk arra, hogy készül az EU 

vagy a magyar kormány műhelyeiben az új szabályozás, amely elismeri, ha valaki a munkája 

során többet kockáztat, mint az átlag? Mi lesz a röntgenorvosokkal és -asszisztensekkel? A 

robbanóanyag-iparban dolgozókkal? Mi lesz a közlekedési dolgozókkal? A bányászokkal - 

persze ha bezár az utolsó mélyművelésű magyarországi bánya is, akkor a szakma is 

megszűnik... Egyelőre nem ismerjük a válaszokat ezekre a kérdésekre. 
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