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Nyugdíj számításának alapjai 

 

Az öregségi nyugdíj összege az elismert szolgálati időtől és 

az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset összegé-

től függ. 

 

Az öregségi nyugdíj összegének meghatározása során az 

1988. január 1-jétől a nyugdíj megállapításának kezdő napjáig 

elért keresetek havi átlagát kell figyelembe venni, ha az 

igénylő ebben az időszak legalább felében rendelkezik kere-

settel.  

 

Az öregségi nyugdíj összege az öregségi nyugdíj alapját ké-

pező havi átlagkereset összegének a megszerzett szolgálati 

időhöz tartozó, a Tny. törvény 2. mellékletben meghatáro-

zott %-a (a törvény hivatkozott 2. számú mellékletét lásd az 

internetes közzététel mellékletében…).  
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Az öregségi teljes nyugdíj összege nem lehet kevesebb az 

öregségi nyugdíj külön jogszabályban meghatározott legki-

sebb összegénél.  

 

A szolgálati időt naptári naponként kell számításba venni és 

365 naptári napot kell egy évnek tekinteni. Ugyanazt az idő-

tartamot csak egyszer lehet számításba venni. A szolgálati 

időt a társadalombiztosítási igazgatási szervek nyilvántartása 

alapján kell számítani. A szolgálati időt vagy a nyugdíj meg-

állapítására irányuló eljárásban azt a szolgálati időt, melyet a 

nyilvántartások nem tartalmaznak, az igénylő a foglalkoztató 

által kiállított egykorú eredeti okirattal (igazolással), vagy a 

foglalkoztató eredeti nyilvántartásai alapján kiállított igazo-

lással, vagy egyéb hitelt érdemlő módon (például okirat vagy 

tanúnyilatkozat) bizonyíthatja. Azonban figyelemmel kell 

lenni arra is, hogy amennyiben a foglalkoztató a foglalkozta-

tásból eredő bejelentési és közteherviselési kötelezettségének 

nem tesz eleget (tehát feketén alkalmazza a foglalkoztatottat), 

úgy nem elfogadható az, ha a munkavégzés tényét önmagá-

ban tanúkkal kívánják igazolni; ezt mondja ki a Legfelsőbb 



 

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra 

jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 

1997. évi LXXX. törvény hatályon kívül helyezése okán 

jelen kiadványban foglaltakra a társadalombiztosítás ellá-

tásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről 

szóló 2019. évi CXXII. törvényben foglaltak irányadóak. 

Frissítve: 2021.12.31. 

 

Bíróság – mai nevén Kúria - Mfv. III. 10.840/2011. számú 

határozata (a határozat szövegét lásd az internetes közzététel 

mellékletében…)  

 

Amennyiben az igénylő rendelkezik a szükséges adatokkal, 

úgy az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság honlapján 

(https://kalkulator.onyf.hu/NyugCalcWeb/) megtalálható 

online nyugdíjkalkulátorral kiszámíthatja nyugdíját. 

 

https://kalkulator.onyf.hu/NyugCalcWeb/

