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A nyugdíjrendszer jellemzői
 felosztó-kirovó elvű
 jövedelemarányos

Nyugellátások típusai
 saját jogú
 hozzátartozói



 Nyugdíjkorhatár betöltése
◦ a korhatár célja

 Az előírt szolgálati idő hossza
◦ a szolgálati idő szerepe

 Ha feltételek teljesülnek, menjünk-e azonnal 
nyugdíjba?



 A nyugdíj alapjául szolgáló keresetek
◦ irányadó időszak
◦ nettósítás
◦ valorizáció (az elmúlt évek kedvezőek 

voltak)

 A szolgálati idő hossza
◦ teljes és résznyugdíj
◦ mértékskála (teljes év)



Közérdekű nyugdíjas szövetkezet
Ø 2017. július 1-jétől egy új jogintézmény

Ø a nyugdíjasok munkaerő-piaci jelenlétét hivatott segíteni 

Ø működését megkönnyíti ,  hogy az általa nyújtott  szolgáltatás 
vonatkozásában az áfát 2018. január 1-jétől fő szabály szerint a 
szolgáltatás igénybevevője – vagyis a szövetkezeti tag nyugdíjasokat 
ténylegesen foglalkoztató fél – köteles megfizetni (fordított adózás).



 2018. július 26-tól a nyugdíj megállapításának nem 
feltétele a fennálló biztosítási jogviszony 
megszüntetése.

 A biztosítási jogviszony fennállása mellett igényelt 
nyugdíj folyósításának szabályai a különböző 
jogviszonyok esetében. (közszférában dolgozók és a 
további jogviszonyok keretében foglalkoztatottak)

 A munkaviszonyban álló nyugdíjasok nem fizetnek 
nyugdíjjárulékot.

 A munkaviszonyban álló nyugdíjasok foglalkoztatói 
nem fizetnek szociális hozzájárulási adót.



 A biztosítási jogviszony fenntartása melletti 
munkavégzés és a korhatár előtti nyugdíj (nők 
40), valamint a korhatár előtti ellátások 
kereseti korlát szabálya.
◦ Munkaviszony, egyéb jogviszonyok 

  A biztosítási jogviszony fenntartása melletti 
munkavégzés és a visszamenőleges nyugdíj 
megállapítás.

 A nyugdíjnövelés kérdései.



Önkéntes nyugdíjpénztár (1993. évi XCVI. törvény)
a nyugdíjasként elért kereset is szja alap, az adó terhére 
adókedvezmény érvényesíthető,
az adókedvezményt is az egyéni számlán írják jóvá, 
a nyugdíjkorhatár betöltése után a pénztártag várakozási időre 
tekintet nélkül adómentesen igényelhet egyösszegű 
szolgáltatást,

Nyugdíj-előtakarékossági számla (pénz, értékpapír és letéti szla)
befektetési szolgáltatónál köthető,
három év után hozzáférhető, de tíz év után szja mentes

Bármi más, ami az értékét megőrzi, és felhasználható, ha már nem 
tudunk dolgozni!



„Az öregség a legváratlanabb dolog, 
ami az emberrel történhet.” 

Lev Davidovics Trockij




