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Tisztelt Főtitkár Úr!
Hivatkozással a 2015. augusztus 3-án kelt megkeresésére, tájékoztatom, hogy Főigazgatóságunk
előtt is ismert a levelében említett a szolgálati járandóság keresőtevékenység miatti szüneteltetésével
kapcsolatban a Kúria honlapján közzétett elvi határozat összefoglalójában foglaltak. Szeretném
felhívni a figyelmét, hogy a Kúria határozatában foglaltak azonban kizárólag az adott egyedi ügyre
vonatkozóan tartalmaznak kötelezettséget, azaz az abban foglaltak nem teremtenek jogalapot a
hasonló tárgykörű ügyekben történő általános érvényű alkalmazására.
Kétségtelen tény, hogy a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi
CLXVII. törvény (a továbbiakban: Khtv.) 11. § (1) bekezdése meghatározza, hogy a korhatár előtti
ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülő személy keresőtevékenységére a
társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 83/B. §
(1) és (2) bekezdésének rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni, mely rendelkezések szerint
kizárólag a Tbj. 5. §-a szerinti biztosítási jogviszonyból származó nyugdíjjárulék alapot képező
kereseteket kell figyelembe venni a keresőtevékenység miatti korlátozás vizsgálatakor, azonban
álláspontunk szerint, figyelemmel arra is, hogy a 2012. január 1-jét megelőzően megállapított
előrehozott öregségi nyugdíjak, szolgálati nyugdíjak a Khtv. 4. §-nak rendelkezései szerint – az e
törvény hatálya alá tartozó – korhatár előtti ellátásként kerülnek továbbfolyósításra, a korhatár előtti
ellátások folyósításának szüneteltetése esetében a Khtv., valamint a Tny. rendelkezéseit együttesen
kell alkalmazni.

Szeretném felhívni a figyelmét továbbá a 883/2004/EK rendelet 5. cikkében foglaltakra, mely szerint
a)
ha az illetékes tagállam jogszabályai szerint a szociális biztonsági ellátások és egyéb
jövedelmek kézhezvétele meghatározott jogkövetkezményekkel jár, az ilyen jogszabályok vonatkozó
rendelkezéseit ugyancsak alkalmazni kell az olyan egyenértékű ellátások kézhezvételére, amelyeket
egy másik tagállam jogszabályai alapján szereznek, illetve egy másik tagállamban szerzett
jövedelemre;
b)
ha az illetékes tagállam jogszabályai szerint a jogkövetkezmények meghatározott tényállás
vagy események bekövetkezésének tulajdoníthatók, az említett tagállamnak a hasonló tényállások
vagy események bármely tagállamban történő bekövetkezését oly módon kell figyelembe vennie,
mintha azok saját területén következtek volna be.

-2A fentiek alapján tehát a bármely tagállamban bekövetkező olyan eseménynek, melyhez a magyar
jogszabályok a nyugellátás folyósítását érintő jogkövetkezményeket fűznek olyannak kell tekintetni,
mintha az adott esemény Magyarországon következett volna be.
Figyelemmel arra, hogy az EK rendelet a tagországokban közvetlenül alkalmazandó, és
alkalmazásukat tekintve a nemzeti jogszabályt megelőzi, ezért Főigazgatóságunk továbbra is
fenntartja a korábbi álláspontját, azaz a nyugdíj, korhatár előtti ellátás szüneteltetése szempontjából a
Tny. 83/B. §-ának megfelelő biztosítási jogviszonynak minősül a Khtv. 1. § a) pont ab) alpontja
értelmében EGT államban a Tbj. 5. § szerinti biztosítási jogviszonynak megfelelő jogviszony, és
ennek alapján az ebből a jogviszonyból származó keresetet, jövedelmet a Tny. 83/B. §
rendelkezéseinek alkalmazása során figyelembe kell venni.
Budapest, 2015. augusztus 31.
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