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Kitöltési útmutató 
a Munkaerő-felmérés Adatlapjának 11. kérdéséhez 

(Melyik juttatásban részesül az alábbiak közül?) 
Érvényes: 2012 II. negyedévétől 

 
A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgá-
lati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. Törvény alapján 2012. január 1-jétől megszűntek a 
korhatár előtti öregségi nyugdíjak  (az előrehozott öregségi nyugdíj, a csökkentett összegű 
előrehozott öregségi nyugdíj, a korkedvezményes nyugdíj, a bányásznyugdíj, a korenged-
ményes nyugdíj, az egyes művészeti tevékenységeket folytatók öregségi nyugdíja, a szolgálati 
nyugdíj). A változásokat a nyomdai megrendelési határidő miatt 2012 I. negyedévében még 
nem tudtuk átvezetni az Adatlapra. 2012 II. negyedévében azonban az Eurostat-ajánlásoknak 
megfelelően az „Átmenet a munka világából a nyugdíjas évekbe” címmel kiegészítő felvétel 
kapcsolódik a munkaerő-felmérés adatgyűjtéshez, ezért elengedhetetlen a folyósított nyug-
díjak, illetve a megszűnő nyugdíjak helyébe lépő új ellátási formák közel hasonló módon való 
számbavétele az alap és a kiegészítő felvételben egyaránt. Természetesen teljes azonosság 
nem biztosítható, mivel a kiegészítő felvétel részletesebben veszi számba az egyes ellátási 
formákat, lehetőséget adva a párhuzamosan folyósított ellátások jelölésére is.  
 
A kérdést az Adatlapon a háztartás MINDEN tagjáról ki kell tölteni! 
Megszűnt a kérdés „A” és „B” verzióra való tagolása. A kapott juttatást az 1–11. válaszok 
valamelyikének kódolásával kell megadni, függetlenül attól, hogy emellett folytat-e 
valamilyen keresőtevékenységet a megkérdezett. Ha a felsoroltak közül egyiket sem kapja, 
akkor a 12. (fentiek közül egyikben sem részesül) választ kell jelölni. Ezt  a választ kell 
megadni akkor is, ha megkérdezett álláskeresési járadékot, nyugdíj előtti álláskeresési segélyt, 
vagy szociális segélyt kap, valamint, aki más – a felsoroltakon kívüli – támogatásból él. 

 
A munkaerő-felmérés sajátosságaiból adódóan a kérdés megválaszolásánál az önbesorolás 
kap elsődleges hangsúlyt, az, hogy a kérdezett a megadott kategóriák közül hova sorolja 
magát. Ha valaki többféle ellátásban részesül (saját jogú és hozzátartozói), akkor a saját jogon 
kapott a jelentősebb, így azt kell kódolni.  

 
Különösen fontos, hogy a kérdést valamennyi válaszlehetőséggel együtt olvassa fel az 
összeíró, és a kérdezett személy döntse el, hogy a válaszlehetőségek közül melyik ellátást 
kapja. 
  
A 11. kérdés külön lapon áll az összeíró rendelkezésére 2012-ben, a kérdésre adott 
válasz kódértékét azonban nem külön lapra, hanem a Munkaerő-felmérés Adatlap című 
kérdőívének 4–5. oldalán a megfelelő személynél a 11.B kérdés kódnégyzete fölé kérjük 
felvezetni. 
 
Figyelem! A 3. választól kezdődően módosult az elnevezések egy része, a 4. (saját jogú 
öregségi nyugdíj) és 6. válasz (rokkantsági, rehabilitációs vagy egyéb egészségkárosodási 
ellátás) tartalmilag is változott. Két új válasz jelent meg (5-ös és 11-es kód), emiatt 
módosult a válaszok kódja is. Ezért különös gondossággal kell eljárni a kódok 
beírásánál. A válaszkártyán dőlt betűvel jelöltük a változásokat.  
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11. Melyik juttatásban részesül az alábbiak közül? 
   
(1)  gyermekgondozási díjban (gyed) 
(2)  gyermekgondozási segélyben (gyes) 
(3) gyermekgondozási támogatásban  (gyet) 
(4) saját jogú öregségi nyugdíjban 
(5) korhatár előtti ellátásban  (a 2012 előtt megállapított korai 

    nyugdíjak valamelyik formájában), szolgálati járandóságban,  
    átmeneti  bányászjáradékban vagy balettművészeti  
    életjáradékban 

(6) rokkantsági, rehabilitációs vagy egyéb egészségkárosodási  
      ellátásban 

(7) özvegyi, szülői hozzátartozói nyugdíjban 
(8)  ideiglenes özvegyi nyugdíjban 
(9) árvaellátásban 
(10) ápolási díjban 
(11) egyéb járadékok, pótlékok, járandóságok (álláskeresési  

      támogatások és rendszeres szociális segély kivételével) 
(12) fentiek közül egyikben sem részesül 

 

4-es kód Saját jogú öregségi nyugdíjban részesül   
Öregségi nyugdíjnak 2012. január 1-jétől az alábbiak számítanak: 

– az 1949-ben vagy azt megelőzően született, az előbbiekben felsorolt nyugellátások 
közé tartozó nyugdíjban részesülő személyek nyugdíja 

– a nők 40 év jogosultsági idő alapján, életkortól függetlenül megállapított kedvezmé-
nyes öregségi nyugdíja 

– korhatár előtti öregségi nyugdíjban részesülő nők nyugdíja, akik 2011. december 31-
én rendelkeztek a meghatározott jogosultsági idővel 

– az 1954-ben vagy azt megelőzően született, korábban szolgálati nyugdíjban része-
sülő személyek nyugdíja  

– a 2011. december 31-én rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesülő, és 
az öregségi nyugdíjkorhatárt 2011. december 31-éig betöltő személyek rokkantsági, 
baleseti rokkantsági nyugdíja. 

 

5-ös kód  Korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, átmeneti 
bányászjáradékban vagy balettművészeti életjáradékban részesül 

– Korhatár előtti ellátás 
Az 1950-ben vagy azt követően született korhatár előtti öregségi nyugdíjban 
részesülő személynek a korhatár előtti öregségi nyugdíját (előrehozott öregségi 
nyugdíj, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj, korkedvezményes 
nyugdíj, korengedményes nyugdíj) 2012. január 1-jétől korhatár előtti ellátásként 
folyósítják, ami nem nyugellátás, hanem szociális ellátás.  

 
Ettől eltérő rendelkezés vonatkozik az alábbi két csoportban az 1950-ben vagy azt 
követően született személyekre: 

– Átmeneti bányászjáradékot kapnak azok a bányásznyugdíjban részesülők, akik 
2011. december 31-én rendelkeztek kizárólag föld alatti munkakörben szerzett, a 
vonatkozó jogszabályban meghatározott szolgálati idővel vagy műszakszámmal. 

– Balettművészeti életjáradékot kapnak az egyes művészeti tevékenységeket folytató, 
korábban öregségi nyugdíjban részesülő személyek. 
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– Szolgálati járandóságot kapnak az 1955-ben vagy azt követően született, korábban 
szolgálati nyugdíjban részesülő személyek. 

 
Az itt felsorolt ellátásokban részesülő személyek nem minősülnek nyugdíjasoknak. Ha a 
korhatár előtti ellátásban részesülő személy az öregségi nyugdíjkorhatárt betölti, az öregségi 
nyugdíjkorhatár betöltésének napjától a korhatár előtti ellátást öregségi nyugdíjként 
folyósítják tovább. 
 
Öregségi nyugdíjkorhatár  
A társadalombiztosítási öregségi nyugdíjra jogosító öregségi nyugdíjkorhatár: 

 1952. január 1-je előtt született, a betöltött 62. életév, 
 1952-ben született, a 62. életév betöltését követő 183. nap, 
 1953-ban született, a betöltött 63. életév, 
 1954-ben született, a 63. életév betöltését követő 183. nap, 
 1955-ben született, a betöltött 64. életév, 
 1956-ban született, a 64. életév betöltését követő 183. nap, 
 1957-ben vagy azt követően született, a betöltött 65. életév. 

 
6-os kód Rokkantsági, rehabilitációs vagy egészségkárosodási ellátásban részesül 
 
Rokkantsági ellátás 
A 2011. évi CXCI. törvény értelmében 2012. január 1-jétől rokkantsági nyugdíj, baleseti 
rokkantsági nyugdíj, rehabilitációs járadék, rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék, 
bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka nem állapítható meg. A 2011. december 31-
én rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesülő, és az öregségi nyugdíjkorhatárt 
2011. december 31-éig betöltő – azaz az 1950. január 1-jét megelőzően született –  személy 
 rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíját 2012. január 1-jétől öregségi nyugdíjként 
folyósítják tovább.  
A 2011. december 31-én I–II. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, az 
öregségi nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltő III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági 
nyugdíjban, az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött vagy 5 éven belül betöltő rendszeres 
szociális járadékban, átmeneti járadékban részesülő személy ellátását 2012. január 1-jétől 
rokkantsági ellátásként folyósítják tovább. 
 
Rehabilitációs ellátás 
A 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, 
rendszeres szociális járadékban részesülő – az öregségi nyugdíjkorhatárt 5 éven túl betöltő, 
azaz 1954. december 31-ét követően született – személyek ellátását 2012. január 1-jétől 
rehabilitációs ellátásként folyósítják tovább. 
 
Egyéb egészségkárosodási ellátás 
A fenti rendelkezések nem vonatkoznak a 2011. december 31-én rehabilitációs járadékban 
és a bányász dolgozók egészségkárosodási járadékában részesülőkre, esetükben az ellátás 
neve nem változott. 
 
10-es kód Ápolási díjban részesül 
Ápolási díjra jogosult a jegyes kivételével a hozzátartozó, ha önmaga ellátására képtelen, 
állandó és tartós felügyeletre, gondozásra szoruló 2 év feletti súlyos fogyatékos, vagy 18. 
életévét be nem töltött tartós beteg személy gondozását, ápolását végzi. Az önkormányzat 
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rendeletében meghatározott feltételek esetén ápolási díj állapítható meg annak a 
hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy gondozását végzi.  

11-es kód Egyéb járadékban, pótlékban, járandóságban részesül (álláskeresési 
járadékok és rendszeres szociális segély kivételével) 
Az alábbi ellátások tartoznak ide: 

– Mezőgazdasági szövetkezeti járadékok 
– Baleseti járadékok 
– Rokkantsági járadék 
– Házastársi pótlék, jövedelempótlék 
– Egyéb járandóságok 

 
 


