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Rokkantnyugdíj 

Tny. 23. § (1) Rokkantsági nyugdíjra az jogosult, aki 
a) egészségromlás, illetőleg testi vagy szellemi fogyatkozás következtében 
munkaképességét hatvanhét százalékban elvesztette és ebben az állapotában javulás egy évig nem 
várható. 
b) a szükséges szolgálati időt megszerezte, és  
c) rendszeresen nem dolgozik, vagy keresete lényegesen kevesebb a megrokkanás előtti kereset-
nél. 

(2) Az öregségi - ideértve az előrehozott öregségi nyugdíjat is - és a baleseti rokkantsági nyugdíjas 
rokkantsági nyugdíjra nem jogosult. Rokkantsági nyugdíj nem állapítható meg annak, aki saját rok-
kantságát szándékosan okozta, továbbá annak sem, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjra jogosító 
korhatárt elérte, kivéve, ha öregségi nyugdíjra korkedvezmény címén jogosult, vagy rokkantsági 
nyugdíjat a jogosultság feléledése címén igényel. 
 
A rokkantsági nyugdíj 
 
R. 18. § (1) A Tny. 23. § (1) bekezdés c) pontja alkalmazása szempontjából nem dolgozik rendszere-
sen az, aki 

a) a munkakörére megállapított teljes munkaidőnél rövidebb munkaidőben dolgozik, ha pedig 
már a megrokkanást megelőzően is rövidebb munkaidőben dolgozott, akkor, ha munkaideje a 
megrokkanását követően tovább csökken; vagy 
b) az igény bejelentését megelőző 180 nap alatt keresőképtelensége miatt megszakításokkal leg-
alább hetvenkét napon át nem dolgozott. 

 (2) A keresetet abban az esetben lehet a megrokkanás előtti keresetnél lényegesen kevesebbnek te-
kinteni, ha annak a magánszemélyek jövedelemadójával csökkentett és a Tny. 22. § (3) bekezdés sze-
rint emelt összege legalább húsz százalékkal kevesebb a nyugdíj alapját képező átlagkeresetnél. 
 (3) A rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra jogosultságnak nem akadálya, ha az igénylő kül-
földön rendszeresen dolgozik, illetőleg keresete van. 
 
A nyugdíjjogosultsághoz szükséges szolgálati idő 
 
Tny. 24. § (1) A rokkantsági nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő 

 
22 éves életkor betöltése előtt 2 év, 
22-24 éves életkorban 4 év, korkedvezményre jogosító munkakörben 3 év, 
25-29 éves életkorban 6 év, korkedvezményre jogosító munkakörben 4 év, 
30-34 éves életkorban 8 év, korkedvezményre jogosító munkakörben 6 év, 
35-44 éves életkorban 10 év, korkedvezményre jogosító munkakörben 8 év, 
45-54 éves életkorban 15 év, korkedvezményre jogosító munkakörben 12 év, 
55 éves életkor betöltésétől 20 év, korkedvezményre jogosító munkakörben 16 év. 

(2) Az, aki az iskolai tanulmányai megszűnését követő 180 napon belül szolgálati időt szerzett és 
huszonkét éves kora előtt megrokkan, szolgálati idejének tartamára tekintet nélkül jogosult rokkant-
sági nyugdíjra. 
(3) Az a rokkant, aki 

a) a negyvenötödik életévét, illetőleg 1993. július 1-je előtt az ötvenötödik életévét már betöltötte 
és legalább tízévi, 
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b) 1993. június 30-át követően és 2009. január 1-je előtt az ötvenötödik életévét betölti és leg-
alább tizenöt évi szolgálati idővel rendelkezik, rokkantsági résznyugdíjra jogosult. 

 
R. 18/A. § A Tny. 24. §-a (3) bekezdésének a) pontja alkalmazásánál a rokkantsági résznyugdíjra 
jogosultságot nem érinti, ha a tíz évi szolgálati idő megszerzésére az ott meghatározott életév betöl-
tését követően került sor. 
Tny. 25. § (1) A rokkantsági nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő megállapításánál a megrokkanás 
időpontjában betöltött életkort kell figyelembe venni. 
 
(2) Az, aki a megrokkanáskor betöltött életkora szerint szükséges szolgálati időt nem szerezte meg, 
rokkantsági nyugdíjra akkor jogosult, ha az alacsonyabb korcsoportban az előírt szolgálati időt meg-
szerezte és ezt követően szolgálati idejében a megrokkanásig harminc napnál hosszabb megszakítás 
nincs. E harminc napba nem lehet beszámítani a keresőképtelenség idejét. 
 
(3) Abban az esetben, ha az igénylő korkedvezményre jogosító és egyéb szolgálati időt is szerzett, a 
rokkantsági nyugdíjhoz szükséges szolgálati időnek nem kizárólag korkedvezményre jogosító idő 
alapján történő számításánál a korkedvezményre jogosító munkakörben eltöltött minden évet egy és 
negyedévként kell számításba venni. 
 
(4) Az, aki szolgálati idejének a kezdetét megelőző időtől rokkant, rokkantsági nyugdíjra akkor jogo-
sult, ha az igénybejelentés időpontjában betöltött életkora szerint szükséges szolgálati időt megsze-
rezte, és rendszeresen nem dolgozik, vagy keresete lényegesen kevesebb a nyugdíj igénylését megelő-
ző kereseténél. 
 
R. 18/B. § A Tny. 25. § (2) bekezdés alkalmazásánál az alacsonyabb korcsoportban előírt szolgálati 
idő megszerzése esetén a szolgálati idő folyamatosságának e korcsoporthoz tartozó legmagasabb 
életkor betöltésének napja és a megrokkanás időpontja között kell fennállnia. 
 (2) A rokkantsági nyugdíj mértékének a megállapításánál a ténylegesen megszerzett és nem a Tny. 
25. § (3) bekezdése szerint számított szolgálati időt kell alapul venni.  
 
R. 22. § (1) Ha az igénylő a harmincötödik életévének betöltése után, de negyvenötödik életéve be-
töltését megelőzően rokkan meg, a rokkantsági nyugdíj összegét a Tny. 25. § (2) bekezdés, vagy a 
Tny. 25. § (3) bekezdés szerinti jogosultság esetén is a ténylegesen megszerzett szolgálati idő alapján 
kell - a 20-21. §-ok szerint - megállapítani. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személy rokkantsági nyugdíjának összegét, ha nem rendelke-
zik legalább 10 év - korkedvezményre jogosító munkakörben eltöltött legalább 8 év - szolgálati idő-
vel, tízévi, illetőleg nyolcévi szolgálati idő alapján kell megállapítani. 
R. 22/A. § A rokkantsági nyugdíj összegének meghatározásánál a 10. §-ban foglaltakat is alkalmazni 
kell. 

A nyugdíjjogosultság megnyílása 

Tny. 26. § (1) A rokkantsági nyugdíjra a jogosultság azzal a nappal nyílik meg, amelytől a rokkantság 
az orvosi bizottság véleménye szerint fennáll. Ha az orvosi bizottság a megrokkanás időpontjáról 
nem nyilatkozott, a megrokkanás időpontjának az igénybejelentés napját kell tekinteni. 
(2) Ha az igénylőnek az (1) bekezdésben megjelölt napig nincs meg a jogosultsághoz szükséges szol-
gálati ideje, a rokkantsági nyugdíjra jogosultság a szükséges szolgálati idő megszerzését követő nap-
pal nyílik meg.  
 
Tny. 27. § (1) Ha az igénylő a 26. §-ban meghatározott napon munkaviszonyban áll, rokkantsági 
nyugdíjra a jogosultság azon a napon nyílik meg, amelytől  
a) munkaviszonyban már nem áll, és táppénzben, baleseti táppénzben nem részesül, vagy  
b) munkát rendszeresen nem végez, és táppénzben, baleseti táppénzben nem részesül, vagy 
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c) lényegesen kisebb keresetet biztosító munkakörben dolgozik. 
 
(2) Ha az igénylő végkielégítésben részesült, a rokkantsági nyugdíjra jogosultsága a végkielégítéssel 
meghosszabbodott biztosítási idejének napját követő napon nyílik meg. 

 
A nyugdíj összege, a nyugdíj alapjául szolgáló kereset 

Tny. 28. § (1) A rokkantsági nyugdíj alapját képező havi átlagkereset megállapításánál az öregségi 
nyugdíjra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy amennyi-
ben a rokkantsági nyugdíjra jogosultsághoz szükséges és a figyelembe vehető szolgálati idő együtte-
sen is rövidebb a 22. § (1) bekezdésében meghatározott átlagszámítási időszaknál, a rokkantsági 
nyugdíjat e rövidebb idő alatt elért kereset, jövedelem havi átlaga alapján kell megállapítani, legalább 
30 napi kereset hiányában pedig azt a - külön jogszabályban általánosan meghatározott - minimálbért 
kell havi átlagkeresetnek tekinteni, amely azt a napot megelőző naptári hónapban érvényes, amely 
naptól a nyugdíjat megállapítják.  
(2) Ha a rokkant a magánnyugdíj-pénztárba is fizetett tagdíjat és saját döntése szerint az egyéni szám-
láján lévő összeget nem utalták át a Nyugdíjbiztosítási Alap részére, a szolgálati időtől, az átlagkere-
sete összegétől és a rokkantság fokától függően kiszámított összeg hetvenöt százalékát kell részére 
rokkantsági nyugdíjként megállapítani.  
Tny. 29. § (1) A rokkantsági nyugdíj mértéke a megrokkanás időpontjában betöltött életkortól, a 
nyugdíj megállapításáig szerzett szolgálati idő tartamától és a rokkantság fokától függ. A rokkantság 
fokának megfelelően  

a) a III. rokkantsági csoportba tartozik az, aki rokkant, de nem teljesen munkaképtelen,  
b) a II. rokkantsági csoportba tartozik az, aki teljesen munkaképtelen, de mások gondozására 
nem szorul,  
c) az I. rokkantsági csoportba tartozik az, aki teljesen munkaképtelen, és mások gondozására 
szorul.  
 (2) A rokkantsági nyugdíj összege nem lehet kevesebb az (1) bekezdésben meghatározott rok-
kantsági csoportok sorrendjében a havi átlagkereset 37,5, 42,5, illető-
leg 47,5 százalékánál.  
(3) A rokkantsági nyugdíj összege az ennek alapját képező havi átlag-
keresetnél több nem lehet. 
 
(4) A rokkantsági nyugdíj mértéke huszonöt évet meghaladó szolgála-
ti idő után a III. rokkantsági csoportban az öregségi nyugdíj mértéké-
vel azonos.  

A rokkantsági nyugdíjra jogosultság megszűnése 
 

R. 24. § (1) Ha a rokkantsági nyugdíjas az orvosi szakvélemény szerint 
már nem rokkant, a rokkantsági nyugdíjat az arról szóló határozat keltét 
követő második hónap első napjától kell megszüntetni. Ha pedig a rok-
kantsági nyugdíjra jogosultság a nyugdíjasként elért kereset összegére te-
kintettel szűnik meg, a megszüntetésről e tény megállapítását követő hó-
nap első napjától kell gondoskodni. 


