
A nyugdíj-újraszámítás esetei 

1. Korbetöltés korhatás előtti ellátás esetén 

A korhatár előtti ellátásban részesülő személy részére az ellátást, az öregségi 
nyugdíjkorhatár betöltésétől, változatlan összegben, öregségi nyugdíjként kell 
továbbfolyósítani. 
 
A bányász nyugdíjak 2012. január 1-jétől átmeneti bányászjáradékká alakultak át, melyek 

ugyancsak korhatár előtti ellátásnak minősülnek. Mindezen kör az irányadó öregségi 

nyugdíjkorhatár betöltése előtt kérheti megállapított nyugdíja újraszámítását, 

amennyiben nem szerzett legalább 365 nap szolgálati időt az ellátása folyósítása alatt. 

Ebben az esetben meg kell szüntetnie a korhatár előtti ellátását, de vigyázni kell arra, hogy 

a megszűntetést követő naptól az irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig nem fog 

részesülni semmilyen ellátásban sem. Ennek kivédése céljából elegendő akár egy nappal 

előtte is megszüntetni a korhatár előtti ellátását, azonban lényeges, hogy előtte 

mindenképpen végezzenek próbaszámítást az öregségi nyugdíj összegével kapcsolatban. Ez 

utóbbi azért is fontos, mert ha az újonnan megállapított öregségi nyugdíj összege 

alacsonyabb, mint az átmeneti bányászjáradék összege, akkor az alacsonyabb összeget 

fogják öregségi nyugdíjként folyósítani. Ezáltal csak akkor szabad a korhatár előtti ellátást 

megszűntetni, ha a próbaszámítás alapján egyértelműen megállapítható, hogy az 

újraszámolt öregségi nyugdíj összege magasabb az átmeneti bányászjáradék összegénél.  

Fontos, hogy legalább egy hónappal a korhatár betöltése előtt keressék fel a lakóhelyük 

szerinti Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságát az üggyel kapcsolatos eljárás 

miatt. 

2. Azok a korhatár előtti ellátásban részesülő személyek, akik az ellátás folyósításának 

időtartama alatt legalább 365 napra szolgálati időt szereztek, az öregségi nyugdíjkorhatár 

betöltését követően kérhetik az öregségi nyugdíj összegének ismételt megállapítását. Az 

öregségi nyugdíj összegének ismételt megállapításához szükséges 365 nap szolgálati időt a 

korhatár előtti ellátás folyósításának kezdő időpontja (legkorábban 2012. január 1-je) és az 

öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző nap közötti időtartamban kell megszerezni.  

Mivel a korhatár előtti ellátásban részesülő a nyugdíjkorhatár betöltésétől kezdődően 

öregségi nyugdíjasnak minősül, az öregségi nyugdíj összegének ismételt megállapítása 

során az öregségi nyugdíjjogosultsági feltételek fennállását nem kell vizsgálni.  

Az öregségi nyugdíj ismételt kiszámítása iránti kérelmet a nyugdíjkorhatár betöltése 
napjától számított 6 hónapon belül lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő, 
azonban igazolási kérelem előterjesztésére az ügyfélnek lehetősége van. 

 



3. További egy esetben is lehetőség nyílik a nyugdíj újraszámítására, azonban ezt a fenti 

tájékoztatóban foglaltakról eltérően nem az irányadó öregségi nyugdíjkorhatár elérésekor 

lehet kérelmezni. 

Itt elsősorban azon korkedvezményes munkakörökben dolgozókról van szó, akik 
munkaviszonyuk során egy- vagy több korkedvezményre jogosító időt szereztek és 
megváltozott munkaképesség- csökkenésükre tekintettel rokkantsági nyugdíjba - 
2012.január 1-je után rokkantsági és rehabilitációs ellátásba - kerültek (ide sorolandók a 
23/1991-es Korm. rendelet hatálya alá tartózó rokkant nyugdíjasok is. 

Fenti rokkant nyugdíjasok a korkedvezményre jogosító idejük figyelembe vétele mellett –
tehát az irányadó öregségi nyugdíjkorhatáruk előtt annyi évvel, mint amennyi 
korkedvezményre jogosító időt szereztek- kérhetik a korhatár előtti ellátás megállapítását 
és ezzel együtt nyugdíjuk újraszámítását. 

Ebben az esetben is fontos, hogy előzőleg keressék fel a területileg illetékes Kormányhivatal 
Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságát. 

 


