Átmeneti Járadék
Ki jogosult átmeneti járadékra?
Átmeneti járadékra az a személy jogosult, akinek
legalább 40%-os mértékű egészségkárosodása a
keresőtevékenység folytatásának időtartama
alatt - ideértve a keresőtevékenység megszűnését
követően folyósított táppénz, baleseti táppénz és a
Foglalkoztatási törvény szerinti pénzbeli ellátás
időtartamát
is
keletkezett,
és
ezzel
összefüggésben
a
jelenlegi
vagy
az
egészségkárosodását megelőző munkakörében,
illetve a képzettségének megfelelő más
munkakörben való foglalkoztatásra rehabilitáció
nélkül nem alkalmas, és
- a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt öt éven
belül eléri, és
- rendelkezik az öregségi nyugdíjhoz szükséges
szolgálati idővel, és
- saját jogú nyugellátásra nem jogosult, és
- nem részesül rendszeres pénzellátásban, keresetkiegészítésben, átmeneti kereset-kiegészítésben,
jövedelem-kiegészítésben, átmeneti jövedelemkiegészítésben, rendszeres szociális járadékban,
bányász
dolgozók
egészségkárosodási
járadékában, és
- keresőtevékenységet nem folytat, vagy az
átmeneti járadékra való igény benyújtását
megelőző négy naptári hónapra vonatkozó
keresetének, jövedelmének havi átlaga nem
haladja meg a mindenkori kötelező legkisebb
munkabér összegének 80%-át.
igazolvánnyal rendelkezik, valamint aki gazdasági
társaság
tevékenységében
személyes
közreműködés vagy mellékszolgáltatás keretében
történő munkavégzés útján vesz részt, illetve aki a
társaság vezető tisztségviselője vagy a társasági

Milyen összegben kell megállapítani az átmeneti
járadékot?
Az átmeneti járadék havi összege a jogosultnak az
átmeneti járadékra való jogosultság időpontjáig
megszerzett nyugdíjalapot képező jövedelem és
szolgálati idő alapján kiszámított öregségi
nyugdíjának - tekintet nélkül a magánnyugdíjpénztári tagságra - 75%-a, de nem lehet kevesebb a
rendszeres szociális járadék havi összegénél.
Rendszeres szociális járadék
Ki jogosult rendszeres szociális járadékra?
Rendszeres szociális járadékra az a személy
jogosult, akinek legalább 40%-os mértékű
egészségkárosodása
a
keresőtevékenység
folytatásának időtartama alatt - ideértve a
keresőtevékenység
megszűnését
követően
folyósított táppénz, baleseti táppénz és a
Foglalkoztatási törvény szerinti pénzbeli ellátás
időtartamát
is
keletkezett,
és
ezzel
összefüggésben
a
jelenlegi
vagy
az
egészségkárosodását megelőző munkakörében,
illetve a képzettségének megfelelő más
munkakörben való foglalkoztatásra rehabilitáció
nélkül nem alkalmas, és
a rendszeres szociális járadék megállapításának
időpontjában
- a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt még
nem töltötte be, és
- rendelkezik a rokkantsági nyugdíjhoz életkora
szerint szükséges szolgálati idő felével, és
- saját jogú nyugellátásra nem jogosult, és
- nem részesül rendszeres pénzellátásban, keresetkiegészítésben, átmeneti kereset-kiegészítésben,
jövedelem-kiegészítésben, átmeneti jövedelemkiegészítésben, átmeneti járadékban, bányász
dolgozók egészségkárosodási járadékában, és

-keresőtevékenységet

nem folytat, vagy a
rendszeres szociális járadék iránti kérelem
benyújtását megelőző négy naptári hónapra
vonatkozó keresetének, jövedelmének havi átlaga
nem haladja meg a mindenkori kötelező legkisebb
munkabér összegének 80%-át.
Milyen kereseti korlát vonatkozik azokra, akik
a járadék mellett kereső tevékenységet
folytatnak?
A járadékra jogosult tíz munkanapon belül köteles
értesíteni a nyugdíjbiztosítási igazgatóságot, ha
keresőtevékenység folytatása esetén hat egymást
követő
hónapra
vonatkozó
keresetének,
jövedelmének havi átlaga meghaladja a
mindenkori kötelező legkisebb munkabér 80%át.
Milyen kötelezettsége van a járadékot igénylő
személynek?
Azon személy esetén, aki a rehabilitációs szakértői
szerv szakértői bizottsága szakvéleménye vagy
szakhatósági állásfoglalása alapján rehabilitálható,
a rendszeres szociális járadékra való jogosultság
megállapításának további feltétele, hogy a
munkaügyi központnak a kérelmező lakóhelye,
illetve tartózkodási helye szerint illetékes
kirendeltsége a kérelmezőt álláskeresőként
nyilvántartásba vegye.
E kötelezettség alól mentesül az, aki
- keresőtevékenységet folytat, vagy
- oktatási
intézmény
nappali
tagozatán
tanulmányokat folytat, vagy
- a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt tíz
éven belül eléri.

Mennyi a rendszeres szociális járadék összege
2011-ben?
A 2011. január 1-jét követően megállapításra
kerülő ellátás havi összege: 27.000,- Ft.
Korhatárt betöltők esetén 31.360,- Ft.
Hol igényelhető, illetve mely szerv folyósítja az
ellátásokat?
A lakó vagy tartózkodási hely szerint illetékes
regionális nyugdíjbiztosítási igazgatósághoz az
erre rendszeresített nyomtatványon írásban,
valamint elektronikus úton lehet benyújtani annak
a keresőtevékenységnek az időtartama alatt vagy a
megszűnésétől számított 24 hónapon belül,
amelynek
során
az
egészségkárosodás
bekövetkezett. A határidő elmulasztása jogvesztő.
A fenti határidőbe nem számít bele
- a keresőtevékenység megszűnését követően járó
táppénz, baleseti táppénz folyósításának
időtartama,
- a Foglalkoztatási törvény szerinti pénzbeli
ellátás folyósításának időtartama,
- a rehabilitációs járadék és a rokkantsági,
baleseti rokkantsági nyugdíj iránti kérelem
bejelentésétől az elbírálásáig tartó időszak, a
rehabilitációs járadékra és a rokkantsági,
baleseti rokkantsági nyugdíjra való jogosultság
időtartama,
- a rendszeres szociális járadék iránti kérelem
bejelentésétől az elbírálásáig tartó időszak és a
rendszeres szociális járadékra jogosultság
időtartama.
Az ellátásokat a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság
folyósítja.
Az
ellátásokat
a
jogosultsági
feltételek
bekövetkeztének napjától, de legkorábban az
igénybejelentés napjától lehet megállapítani.

A járadékra jogosult tizenöt napon belül köteles
értesíteni a nyugdíjbiztosítási igazgatóságot a
jogosultsági
feltételekben
bekövetkezett
változásról, valamint arról, ha keresőtevékenység
folytatása esetén hat egymást követő hónapra
vonatkozó keresetének, jövedelmének havi átlaga
meghaladja a mindenkori kötelező legkisebb
munkabér 80%-át.
Rokkantsági járadék
Ki jogosult rokkantsági járadékra?
A 18. életévét betöltött személy, ha 25. életévének
betöltése előtt teljesen munkaképtelenné vált,
illetve 80%-os vagy azt meghaladó mértékű
egészségkárosodást szenvedett.
Mennyi a rokkantsági járadék összege?
A 2011. január 1. után megállapításra kerülő
rokkantsági járadék összege 33.300,- forint.
Ki állapítja meg illetve mely szerv folyósítja az
ellátást?
A rokkantsági járadékot a lakóhely szerint illetékes
regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóság állapítja
meg és a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyósítja.
A rokkantsági járadék folyósítása mellett lehete kereső tevékenységet folytatni?
Igen, a járadék folyósítása mellett időbeli és
jövedelmi korlát nélkül lehet kereső tevékenységet
folytatni.
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Egészségkárosodott személyek
szociális járadékai
Átmeneti járadék,
Rendszeres szociális járadék
Rokkantsági járadék
Azon személy esetében,
- akinek átmeneti járadékra, rendszeres szociális
járadékra
vagy
a
bányász
dolgozók
egészségkárosodási járadékára való jogosultságát a
2008. január 1-jét megelőzően hatályos
rendelkezések szerint állapították meg, vagy
- aki az átmeneti járadék, a rendszeres szociális
járadék
vagy
a
bányász
dolgozók
egészségkárosodási járadéka iránti igényét 2007.
december 31-éig benyújtotta, a járadékra való
jogosultságának a keresőtevékenységből származó
kereset, jövedelem mértéke miatti megszüntetésére
2012. január 1-jét megelőzően a 2007. december
31-én hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.
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