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A kérd őív kitöltésének kezdete: óra perc

1. Részesül-e Ön öregségi nyugdíjban, vagy a 2012. j anuár 1-je el őtt megállapított korai nyugdíjak valamelyik 

átalakított formájában?

nyugdíjban részesülők új ellátásként "Korhatár előtti ellátást",  "Szolgálati járandóságot",  illetve 

"Átmeneti bányászjáradékot" kaphatnak.

(3) nem 

2. Egészségi állapota, fogyatékossága miatt kap-e v alamilyen egészségkárosodási ellátást?

Figyelem! A rokkantnyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj és hasonló nyugdíjszerű folyamatos szociális ellátások

a korábbi formájukban megszűntek, 2012. január 1-jétől egészségkárosodási ellátássá alakultak át. 

(1) igen, rokkantsági ellátást (önellátásra nem, vagy csak segítséggel képes, munkaképtelen)

(2) igen, rehabilitációs ellátást (munkaképessége részben fennáll, rehabilitálható)

(3) igen, egyéb egészségkárosodási ellátást (pl. rehabilitációs járadékot, bányász dolgozók egészségkárosodási járadékát)

(4) nem

3. Hozzátartozói nyugdíjat jelenleg folyósítanak Ön nek?

(1) igen, özvegyi nyugdíjat

(2) igen, ideiglenes özvegyi nyugdíjat

(3) igen, árvaellátást, szülői nyugdíjat, egyéb hozzátartozói nyugellátást

(4) nem

2012. II. negyedév

 város, község

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

MUNKAERŐ–FELMÉRÉS 

ÉS KIEGÉSZÍTŐ FELVÉTELEI

 Átmenet a munka világából a nyugdíjas évekbe

HA A MEGKÉRDEZETT JELENLEG NEM RÉSZESÜL ÖREGSÉGI NYUGDÍJBAN, DE RÉSZESÜL A 2011. DECEMBER 31-
IG ÉRVÉNYES KORAI NYUGDÍJAK VALAMELYIK ÁTALAKÍTOTT FORMÁJÁBAN, VAGY EGÉSZSÉGKÁROSODÁSI 

ELLÁTÁST, ILLETVE HOZZÁTARTOZÓI NYUGDÍJAT KAP, TOVÁBB A 8. KÉRDÉSRE.

TOVÁBB A 3. KÉRDÉSRE.

HA A MEGKÉRDEZETT AZ 1. KÉRDÉSRE 1-ES VÁLASZT ADOTT, VAGYIS JELENLEG ÖREGSÉGI NYUGDÍJBAN 
RÉSZESÜL, TOVÁBB A KÖVETKEZŐ (4.) KÉRDÉSRE.

HA A MEGKÉRDEZETT SOHA NEM DOLGOZOTT, VÉGE A KIKÉRDEZÉSNEK.

AZ ADATSZOLGÁLTATÁS NEM KÖTELEZŐ! AZ ADATGYŰJTÉS STATISZTIKAI CÉLRA TÖRTÉNIK! NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 1539/12

A KÉRDŐÍV AZ 50–69 ÉVES NÉPESSÉGRE VONATKOZIK

igen, öregségi nyugdíjban(1)

(2)

I. NYUGDÍJAK ÉS EGYÉB ELLÁTÁSOK

igen, a korai nyugdíjak valamelyik átalakított formájában

 Figyelem! A korhatár alatti nyugellátások 2012. január 1-jétől szociális ellátássá alakultak át. A korábban korhatár alatti 

HA A MEGKÉRDEZETT AZ 1., A 2. ÉS A 3. KÉRDÉSEK MINDEGYIKÉRE "NEM" VÁLASZT ADOTT, VAGYIS SEM 
ÖREGSÉGI NYUGDÍJBAN, SEM EGÉSZSÉGKÁROSODÁSI ELLÁTÁSBAN, SEM  HOZZÁTARTOZÓI NYUGDÍJBAN NEM 

RÉSZESÜL, ÉS  VAN MUNKÁJA, TOVÁBB A 17. KÉRDÉSRE, EGYÉBKÉNT TOVÁBB A 18. KÉRDÉSRE.



4. Az öregségi nyugdíj folyósítását megel őzően részesült-e Ön korhatár alatti  nyugdíjban, nyugdíjszer ű ellátásban, 
rokkantnyugdíjban, vagy nyugdíj el őtti álláskeresési segélyben? 

(1) igen, korhatár alatti nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban, illetve rokkantnyugdíjban

5. Az alábbi korhatár alatti nyugdíjak, nyugdíjszer ű ellátások közül melyiket kapta?

(1) korhatár alatti rokkantsági nyugdíjat

(2) előrehozott öregségi nyugdíjat, korkedvezményes, korengedményes nyugdíjat

(3) bányásznyugdíjat, művésznyugdíjat, szolgálati nyugdíjat

(4) egyéb korhatár alatti nyugdíjat, éspedig …………………………………………………………………………..

6. Hány éves korától kapta az említett korhatár ala tti nyugdíjat, nyugdíjszer ű ellátást? 

7. Hány éves korától folyósítanak Önnek öregségi ny ugdíjat ? A betöltött életkort kérjük megadni.

(A válasz megkönnyítése érdekében kérjük adja át a válaszkártyát, amely az adott évben érvényes, a születési évek

 alapján meghatározott  nyugdíjkorhatárt tartalmazza.)

8. Dolgozik-e Ön az öregségi nyugdíj, korhatár el őtti ellátás, egészségkárosodási ellátás illetve hoz zátartozói nyugdíj 
mellett? 

(1) igen

(2) nem

9. Mi a legf őbb oka annak, hogy abbahagyta a munkát?

(1) anyagi szempontból előnyösebbnek bizonyult 

(2) munkája megszűnt, és/vagy nem talált munkát

(3) foglalkozásában elérte a munkavállalási kor felső határát

(4) megszerezte a nyugdíjazáshoz szükséges szolgálati időt

(5) munkával kapcsolatos egyéb okból

(6) saját betegsége, fogyatékossága miatt 

(7) családi kötöttség, gondozási, ápolási tevékenység miatt

(8) egyéb okból, éspedig……………………….………………………………...  

(9) nem kívánt tovább dolgozni

10. Szeretett volna tovább dolgozni, ha lett volna rá lehet ősége (utolsó munkájában vagy egy másik munkahelyen) ?

(1) igen 

(2) nem

11. Dolgozott-e rövidített (rész-)munkaid őben, miel őtt utolsó munkája megsz űnt? 

(1) igen, már a nyugdíjazását megelőzően 

(2) igen, de csak a nyugdíjazását követően

12. Miért dolgozott rövidített (rész-)munkaid őben, miel őtt utolsó munkája megsz űnt?

(1) a nyugdíjba vonulással összefüggő ok miatt

(2) egészségi állapota miatt

(3) nem talált teljes munkaidős munkát

(4) családi kötöttségek miatt

(5) nem kívánt teljes munkaidőben dolgozni

(6) egyéb okból, ami nem függ össze nyugdíjazással

HA ÖREGSÉGI NYUGDÍJBAN RÉSZESÜL, VÉGE A 
KIKÉRDEZÉSNEK. EGYÉBKÉNT TOVÁBB A 18. 

KÉRDÉSRE.

TOVÁBB A 8. KÉRDÉSRE.

HA ÖREGSÉGI NYUGDÍJBAN RÉSZESÜL, VÉGE A 
KIKÉRDEZÉSNEK! EGYÉBKÉNT TOVÁBB A 18. 

KÉRDÉSRE

A betöltött életkort kérjük megadni.

(3) egyikben sem részesült
TOVÁBB A 7. KÉRDÉSRE.

(2)

II. ÖREGSÉGI NYUGDÍJBAN RÉSZESÜLŐKRE VONATKOZÓ KÉRDÉSEK

igen, nyugdíj előtti álláskeresési segélyben

(3) nem

III. NYUGDÍJBAN ÉS EGYÉB ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜL ŐK MUNKAVÉGZÉSSEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEI

TOVÁBB A 13. KÉRDÉSRE.



13. Mi ösztönözte Önt a leginkább arra, hogy az öregség i nyugdíj, korhatár el őtti ellátás, egészségkárosodási ellátás, illetve 
hozzátartozói nyugdíj mellett dolgozzon?

(1) a nyugdíj-jogosultságszerzés, illetve az ellátási összeg növelésének lehetősége

(2) saját, illetve a család jövedelmének növelése

(3) az említett két ok egyaránt befolyásolta döntését

(4) anyagi okok nem befolyásolták döntését 

14. Rövidített (rész-) munkaid őben dolgozik az említett ellátás mellett ? 

(1) igen, és már a nyugdíjazását megelőzően is így dolgozott 

(2) igen, de csak a nyugdíjazása óta dolgozik így

(3) nem

15. Miért dolgozik rövidített (rész-) munkaid őben?

(1) a nyugdíjba vonulással összefüggő ok miatt

(2) egészségi állapota miatt

(3) családi kötöttségek miatt

(4) nem talált teljes munkaidős munkát

(5) nem kíván teljes munkaidőben dolgozni

(6) egyéb okból, ami nem függ össze nyugdíjazással

16. Mikor szeretne végleg visszavonulni a munkától?

(1) 1 éven belül

(2) több mint 1 év múlva, de legfeljebb 3 éven belül

(3) több mint 3 év múlva, de legfeljebb 5 éven belül

(4) több mint 5 év múlva, de legfeljebb 10 éven belül

(5) több mint 10 év múlva

(6) nem tudja

17.

(1) igen

(2) nem

18. A nyugdíjkorhatár elérésekor milyen öregségi nyu gdíjra, nyugdíjszer ű járadékra 

lesz jogosult? (1) igen , 

  (2) nem, nem tudja

1/ állam által folyósított öregségi nyugdíjra (kötelező befizetései után) 1/

2/ magánnyugdíjpénztár által folyósított öregségi nyugdíjra (kötelező befizetései után) 2/

3/ önkéntes nyugdíjpénztári befizetései után, illetve előtakarékosság révén folyósított járadékra 3/

19. Tervezi, hogy az öregségi nyugdíj folyósítását k övetően is dolgozik / folytatja a munkakeresést?

(1) igen, anyagi okok miatt

(2) igen, nem anyagi okok miatt

(3) nem, abba kívánja hagyni a munkát / munkakeresést

(4) nem, már a nyugdíjfolyósítást megelőzően abba kívánja hagyni a munkát / munkakeresést

A kérd őív kitöltésének vége: óra perc

Dolgozik-e rövidített (rész-) munkaid őben a tervezett nyugdíjba vonulással összefüggésben ?

HA ÖREGSÉGI NYUGDÍJBAN RÉSZESÜL, VÉGE A 
KIKÉRDEZÉSNEK. EGYÉBKÉNT TOVÁBB A 18. 

KÉRDÉSRE.

TOVÁBB A 16. KÉRDÉSRE.

A NYUGDÍJKORHATÁR ELÉRÉSEKOR JOGOSULT LESZ VALAMILYEN NYUGDÍJRA, JÁRADÉKRA (A 18/1-3 KÉRDÉS 
VALAMELY VÁLASZA 1-ES), TOVÁBB A 19. KÉRDÉSRE. EGYÉBKÉNT VÉGE A KIKÉRDEZÉSNEK.

NEM DOLGOZOTT, DE AZ ELMÚLT 4 HÉTBEN AKTÍVAN KERESETT MUNKÁT (vagy már talált, amelyben hamarosan 
kezd), ÉS

IV. ÖREGSÉGI NYUGDÍJBAN NEM RÉSZESÜLŐKRE VONATKOZÓ KÉRDÉSEK

HA MEGKÉRDEZETT AZ ELMÚLT HÉTEN DOLGOZOTT (vagy volt munkája),  ILLETVE 

MINDEN SORBA KÉRÜNK  VÁLASZT!



Az aktuális nyugdíjkorhatár születési évek szerint, nemenként

Születési év Év Nyugdíjkorhatár

1952-ig 62 év

1942 1999 57 év
2000 58 év

1943 2001 58 év
2002 59 év

1944 2003 59 év
2004 60 év

1945 2005 60 év
2006 61 év

1946 2007 61 év
1947-1951 2008-2013 62 év

1952 62 és fél év
1953 63 év
1954 63 és fél év
1955 64 év
1956 64 és fél év
1957 65 év

Férfiaknál

Nőknél

Férfiaknál és nőknél egységesen


