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Nyugdíjkalkulátor 2012: nyugdíjkorhatár 2012 és a nyugdíj szabályok 2012-ben. A
nyugdíjat az ország nyugdíjkorú emberei igényelhetik járulék formájában, melyet az
állam biztosít. A nyugdíjkalkulátor 2012 segítségével könnyen kiszámolható ezt a
bizonyos nyugdíj összeget, ami két dologból tevődik össze: szolgálati idő és a korábbi
jövedelmek nagysága.

A nyugdíj hasonló a hagyományos életbiztosításhoz; hiszen a biztosító az állam, a biztosított
pedig az idős korú állampolgár. Azonban a befizetésekben óriási a különbség az
életbiztosításhoz képest: nyugdíjazásnál a biztosított egy összegben fizeti a "biztosítási díját",
életbiztosításnál pedig a biztosító a folyamatos díjfizetés mellett vállalja a fizetést a
"nyugdíjazásnál"- azaz akkor, amikor bekövetkezik a biztosítási esemény.
A nyugdíj kifizetésének lehetőségei külföldön:
Számos országban az állam feladatai közé sorolható a nyugdíj, ami az államháztartás kiadásait
növelve a társadalombiztosítás fő kiadását képzi.
Ennek a legrégibb módja a pénztári rendszer. A munkáltató saját számlán gyűjti a
befizetéseket, és ez lesz a későbbi nyugdíjának az alapja. Egyik előnye az egyéni számla, mely
megengedi, hogy idő előtti halálesetnél a befizetések örökölhetők legyenek. Addig jól is
működött ez a rendszer, amíg be nem következett a világválság, mellyel az egyéni befizetések
semmissé váltak. Az USA anno ezért megalkotta a felosztó- kirovó rendszert. Ennek a lényege,
miszerint az aktív munkavállalók nyugdíjjárulék befizetéséből finanszírozzák az éppen aktuális
nyugdíjakat, így mentesülve a gazdasági kockázatoktól. Persze ez függ az éppen aktuális
politikai elképzelésektől is. Hátránya, hogy demográfiai változásoknak van kitéve. Így a
legegyszerűbb, ha együtt működtetik az előbb felsorolt két rendszert.
Nyugdíjrendszer hazánkban:
Manapság a nyugdíjrendszer reformjai zajlanak, hiszen a politikában is hatalmas változások
történtek az elmúlt egy év során. 13 éve az úgynevezett 3 pilléres nyugdíjrendszer szerint
történik a nyugdíjazás. Azt jelenti, hogy az állami nyugdíj mellett a magánnyugdíj- pénztári
befizetésekből és az öngondoskodást jelentő önkéntes pénztári befizetések eléréséből tevődött
össze a nyugdíj. Mivel a reform még mindig zajlik, így egyértelművé vált, hogy a
magánnyugdíjpénztár egyre kisebb szerepet fog kapni, így a nyugdíjkalkulátor 2012 hamarosan
aktuálissá válik. Az államnak befizetett nyugdíjjárulék egyéni számlára fog kerülni, és
örökölhető lesz.
A jelenlegi szabályozás értelmében az öregségi nyugdíj folyósítására jogosító öregségi
nyugdíjkorhatár a következő képen alakul:
1952. január 1.-e előtt született, a betöltött 62. életév
1952.-ben született, a 62. életév betöltését követő 183. nap
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1953.-ban született, a betöltött 63. életév
1954.-ben született, a 63. életév betöltését követő 183. nap
1955.-ban 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
Mindent figyelembe véve öregségi teljes nyugdíjra csupán az jogosult, aki a születési évének
megfelelő öregségi nyugdíjkorhatárát betöltötte és rendelkezik legkevesebb 20 év szolgálati
idővel, valamint nem állt biztosítással járó jogviszonyban aznap, ami az öregségi teljes
nyugdíjának a kiindulási napja.
Öregségi résznyugdíjra jogosultak azon személyek, akik betöltötték az öregségi
nyugdíjkorhatárukat, rendelkeznek 15 évnyi szolgálati idővel, és szintén, mint a följebb felsorolt
tényezőknél, nem állnak biztosítással járó jogviszonyban aznap, ami a nyugdíj
megállapításának az első napja.
Azok a nők, akik jogosultak az öregségi nyugdíjra életkoruktól függetlenül, legalább 40 év
szolgálati időt kell felmutatniuk és azon a napon, amely kiindulási napja az öregségi teljes
nyugdíj megállapításának, nem álltak biztosítással járó jogviszonyban.
A nyugdíjkalkulátor 2012 működése:
Beszámítási időszakban elért átlagkereset- jövedelem- osztószám
Beszámítási időszak és jövedelmek:
1988. 01. 01.-től a nyugdíj megállapítás napjáig elért kereset, jövedelem. Amennyiben ezzel
nem rendelkezik, a hiányzó napokra az 1988 előtti kereset, ha ezzel sem rendelkezik, a hiányzó
évekre az ez időre érvényes minimálbér lesz a kiszámolás alapja.
Osztószám:
Ez a biztosításban töltött napok száma- erre nincs befolyással a fizetés nélküli szabadság, a
GYES, a baleseti táppénz. A számok és adatok a nyugdíj biztosítási intézet nyilvántartásai
alapján lesznek figyelembe véve. Utána csökkentik az így meghatározott kereseteket és
jövedelmeket a kifizetés idejében meghatározott járulékokkal, majd a fennmaradó összegre
képzett adóval. Ezt követi a valorizáció, ami a jövedelmek felszorzását jelenti a jövedelem
megszerzésénekévéhez tartozó szorzószámmal.
Az átlagkereset meghatározásával folytatják, mely annyit tesz ki, hogy az összeadott és
felszorzott jövedelmek elosztásra kerülnek a korábban meghatározott osztószámmal. Így jön ki
a napi átlagkereset, ezt beszorozzák 365- tel, majd elosztják 12- vel- ez az eredmény a havi
átlag, ami a nyugdíjalap is egyben. Az utolsó lépés a degresszálás: egysávos csökkentés,
amennyiben az átlagkereset túllépi a meghatározott mértéket.
Ha a saját jogú nyugellátás alapját képező havi átlagkereset 330 000 forintnál több,
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- a 330.001-374 000 forint közötti átlagkereset kilencven százalékát,
- a 374.001-422 000 forint közötti átlagkereset nyolcvan százalékát,
- a 422.001 forint feletti átlagkereset hetven százalékát kell a saját jogú nyugellátás
megállapításánál figyelembe venni
- amennyiben a havi átlag a 330.000 forintot nem éri el, azoknál elmarad a degresszió
Utoljára meghatározásra kerül a nyugdíj összege, ami leegyszerűsítve nem más,mint az
átlagkeresetnek a szolgálati időtől függő százaléka.
A nyugdíjkalkulátor 2012 sem olyan egyszerű, de számos helyen nyújt további segítséget az
internet ennek az összegnek a pontos meghatározásához.
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