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Tisztelt Képvisel ő Úr!

Az Ön által „Eltörlik-e az özvegyi nyugdíjra jogosító időkorlátozást? "címen feltett írásbeli
kérdésre — Balog Zoltán miniszter úr megbízásából — az alábbi választ adom .
Az özvegyi nyugdíj jogosultsági szabályai az alapvet ően a biztosítási elvre épül ő
társadalombiztosítási nyugdíjrendszer részét képezik . Az özvegyi nyugdíj a házastárs halál a
miatt kieső jövedelem részleges pótlását biztosítja az elhunyt biztosítási jogszerzése fejében .
Egy évig ideiglenes özvegyi nyugdíj jár, hogy az özvegy alkalmazkodhasson a megváltozott
jövedelmi viszonyokhoz . Ezt követően az jogosult özvegyi nyugdíjra, aki gyermekek
nevelése, megváltozott munkaképessége, vagy idős kora miatt akadályoztatva van abban ,
hogy az elhunyt jogszerző kieső jövedelmét pótolja, vagy más módon alkalmazkodjon a
megváltozott anyagi körülményekhez, a folyósítás akár élethosszig is tarthat .
Az özvegyi nyugdíjra jogosultság az özvegyi nyugdíj folyósításának legutóbbi beszüntetését
követő 10 éven belül feléled, ha az özvegy megváltozott munkaképesség űvé válik, vagy ha
betölti az öregségi nyugdíjkorhatárt . Az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésének a házastár s
halálakor hatályos korhatárt kell tekinteni .
Az állandó özvegyi nyugdíj abban az esetben nyújt jövedelempótlást, ha a túlél ő házastárs
az egészségi állapota, vagy id ős kora miatt nem képes `alkalmazkodni a megváltozott
jövedelmi viszonyokhoz. A feléledési idő tartamának megítélésekor azt kell vizsgálni, hog y
a jogszerző halála és az özvegy részérő l bekövetkező kockázat között eltelt időre tekintette l
indokolt-e az elhunyt jövedelmének részleges pótlása . 10 év alatt a túlélő házastárs önálló
életvitelt alakít ki, a megélhetési költségeinek fedezetér ő l maga gondoskodik . Tekintettel a z
ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítási idejére a házastárs halálától eltelt 11 év után már nem
tekinthető kieső jövedelemnek az elhunytkeresete .
A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer a biztosítási elvre épül, amelyben számo s
szolidaritási elem is jelen van, pl . éppen a hozzátartozói ellátások körében . A
társadalombiztosítási nyugdíjrendszer részét képez ő özvegyi nyugdíj nem szociális ellátás ,
vagyis a jogosultság megállapításánál a rászorultsági elv nem érvényesíthető , ezért a
hatályos szabályozás módosítását nem tervezzük, ahogyan az az Önök kormányzat i
ciklusaiban sem történt .
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Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014 . (II . 24 .) OGY határozat 2 . melléklet
43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm dr . Oláh Lajos
(független) országgyűlési képviselő által feltett „Eltörlik-e az özvegyi nyugdíjra jogosító
időkorlátozást?” című, K/8744. számú írásbeli választ igényl ő kérdésére adott válaszomat .

Budapest, 2016 . február 18 .
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