BEJELENTÉS
öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban, valamint szolgálati járandóságban
részesülő személy közszférában való foglalkoztatásáról

Folyósítási törzsszám: _____-__________-__
TAJ: ______-_______-_______
Név: ______________________________________________________________________
Lakóhely: __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bejelentem, hogy _________ év ____________ hó _____ napjától
a) közalkalmazotti jogviszonyban
b) kormányzati szolgálati jogviszonyban
c) állami vezetői szolgálati jogviszonyban
d) közszolgálati jogviszonyban
e) bírói szolgálati viszonyban
f) igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban
g) ügyészségi szolgálati viszonyban
h) fegyveres szervvel hivatásos szolgálati viszonyban
i) Magyar Honvédséggel szerződéses vagy hivatásos szolgálati viszonyban
állok.
Tudomásul veszem, hogy köteles vagyok 15 napon belül bejelenteni a nyugdíjbiztosítási
igazgatási szervnek minden olyan tényt, adatot, körülményt, amely az ellátásra való
jogosultságomat érinti.
Kelt: 20….. év …………. hó …… nap

__________________________________
bejelentő aláírása

TÁJÉKOZTATÓ
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 83/C. § alapján az
öregségi nyugdíj folyósítását – a jogviszony kezdő hónapját követő hónap első napjától a
jogviszony megszűnése hónapjának utolsó napjáig – szüneteltetni kell, ha a nyugdíjas
közalkalmazotti jogviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban, állami vezetői
szolgálati jogviszonyban, közszolgálati jogviszonyban, bírói szolgálati viszonyban,
igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban, ügyészségi szolgálati viszonyban, fegyveres
szervvel hivatásos szolgálati viszonyban, vagy a Magyar Honvédséggel szerződéses vagy
hivatásos szolgálati viszonyban áll.
A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a
szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 11. §-a értelmében a fenti
rendelkezéseket a korhatár előtti ellátásra és szolgálati járandóságra, a 25. §-a szerint pedig a
balettművészeti életjáradékra és az átmeneti bányász járadékra is megfelelően alkalmazni kell.

A 2013. január 1-jén a fent meghatározott jogviszonyban álló személynek a jogviszony
fennállásának tényét 2013. április 30-ig kell a nyugdíjfolyósító szervnek bejelentenie. Az
ellátás szüneteltetésére ezen személyek esetében 2013. július 1-jétől kerül sor.
A nyugdíjfolyósító szerv az öregségi nyugdíj folyósításának szüneteltetéséről és az esetleges
jogalap nélkül felvett öregségi nyugdíj visszafizettetéséről hivatalból dönt. Az öregségi
nyugdíj szüneteltetésének időtartama alatt az érintett nyugdíjasnak minősül.
Az öregségi nyugdíj a nyugdíjas kérelmére akkor folyósítható újból, ha a jogosult igazolja a
jogviszonya megszűnését.
A nyugellátás újra folyósítása előtt a Tny. 83/B. § (1) és (2) bekezdésének rendelkezéseit
is alkalmazni kell. Ez azt jelenti, ha az érintett személy nem töltötte be a reá irányadó
öregségi nyugdíjkorhatárt, akkor vizsgálni kell, hogy a tárgyévben az általa fizetendő
nyugdíjjárulék alapja meghaladta-e a tárgyév első napján érvényes kötelező legkisebb
munkabér havi összegének tizennyolcszorosát, azaz 2013-ben az 1 764 000 forintot. Ha
az éves keretösszeg kimerítésre került, akkor adott évben a nyugellátás újra
folyósítására nem kerülhet sor.
A nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott nagybetűvel és arab számokkal kell kitölteni és
postai úton vagy személyesen a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságon (1139 Budapest, Váci út 73,
levelezési cím: 1820 Budapest) kell előterjeszteni.

