
Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság tájékoztatója az átmeneti bányászjáradékról 
 

A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a 
szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény a bányászatról szóló 1993. évi 

XLVIII. törvényt a következ ő rendelkezésekkel egészítette ki. 
 
Ki jogosult átmeneti bányászjáradékra?  
Átmeneti bányászjáradékra az jogosult, aki  
- bányavállalkozónál föld alatti munkakörben  
a) legalább huszonöt év figyelembe vehető szolgálati időt szerzett, vagy  
b) legalább 5000 - szolgálati időként figyelembe vehető - műszakot töltött el azzal, hogy a 
mecseki ércbányászatban elért műszakszámnak az 1,67-szeresét, a mecseki szénbányászatban 
elért műszakszámnak pedig az 1,25-szörösét kell a műszakszám meghatározása során 
figyelembe venni,  
- az öregségi nyugdíjkorhatárt nem töltötte be,  
- azon a napon, amelytől kezdődően az átmeneti bányászjáradékot megállapítják, biztosítással 
járó jogviszonyban nem áll, és  
- azon a napon, amelytől kezdődően az átmeneti bányászjáradékot megállapítják, a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés i) pontja 
szerinti rendszeres pénzellátásban - az özvegyi nyugdíj, a baleseti hozzátartozói 
nyugellátások, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a nemzeti 
helytállásért elnevezésű pótlék, valamint az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által 
folyósított, ezekkel azonos típusú ellátások kivételével - nem részesül.  
   
A 2012. január 1-je előtt megállapított bányásznyugdíjban részesülők közül azok részére, akik 
ellátásának megállapítására legalább 25 év föld alatti munkakörben eltöltött idő, vagy 
meghatározott föld alatt eltöltött műszakszám alapján került sor, a megállapított 
bányásznyugdíjat 2012. január 1-jétől - a 2012. januári nyugdíjemeléssel növelt összegben - 
nem korhatár előtti ellátásként, hanem átmeneti bányászjáradékként kell hivatalból 
továbbfolyósítani.  
   
Az átmeneti bányászjáradékban részesülők keresőtevékenységére a korhatár előtti ellátásban 
részesülőkre vonatkozó korlátozások az irányadók.  
   
Az átmeneti bányászjáradék szüneteltetésére, megszűnésére és fedezetére, a megszűnéssel 
kapcsolatos jogkövetkezményekre, valamint az átmeneti bányászjáradékban részesülő 
személyek öregségi nyugdíjára a korhatár előtti ellátásra vonatkozó szabályokat kell 
megfelelően alkalmazni.  
   
Hol terjeszthető elő az átmeneti bányászjáradék iránti kérelem?  
Az igénylő lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál személyesen vagy 
postai úton nyújtható be az ellátás megállapítása iránti kérelem a K03 számú űrlapon (a 
nyomtatvány száma ONYF. 3515-270). (A részletes szabályok a nyugellátási igény 
érvényesítéséről szóló tájékoztatóban olvashatók.)  
A nyugdíjigény elektronikus úton is előterjeszthető.  
   
A kérelemhez csatolni kell a bányavállalkozó igazolását  a kérelmezőnek a föld alatti 
munkakörben eltöltött szolgálati idejéről és a műszakok számáról.  
   
Jogszabályok:  
   
1997. évi LXXXI. törvény   
2011. évi CLXVII. törvény  
1993. évi XLVIII. törvény  
 


