»

Egyre több társunknak lesz időszerű a nyugdíj-ügyek intézése.
Az alábbiakban adunk egy összefoglaló tájékoztatást.
Felsőfokú képzés idejének beszámítása a nyugdíjba
Kétféle módon kell számba venni a felsőfokú oktatás idejét:
1. A „rendes” öregségi nyugdíj, amire az irányadó öregséginyugdíj-korhatár
betöltésével szerzünk jogosultságot.
2. A hölgyek kedvezményes nyugdíja, amelyre életkoruktól függetlenül akkor
szerezhetnek jogosultságot, ha legalább 40 évi jogosultsági időt – és azon belül
keresőtevékenységgel főszabályként legalább 32 évi szolgálati időt – szereztek.
Öregségi nyugdíj
A nyugdíjkorhatár betöltésével igényelhető öregségi nyugdíj esetén attól függ
a felsőfokú tanulmányi idő beszámíthatósága, hogy mikor jártunk egyetemre
vagy főiskolára.
a) Felsőfokú tanulmányok 1998. január 1-je előtt
A TB nyugellátásról szóló törvény szerint szolgálati időként kell figyelembe
venni öregségi nyugdíj esetén az 1998. január 1-je előtt a felsőfokú oktatási
intézmény nappali tagozatán folytatott – legfeljebb azonban a képesítés megszerzéséhez a tanulmányok folytatása idején szükséges – tanulmányok idejét.
A felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán folytatott tanulmányok
címén a tanulmányi időszak (tanulmányi év, tanulmányi félév) kezdetét magában
foglaló hónap első napjától a végét magában foglaló hónap utolsó napjáig eltelt
idő számít szolgálati időnek. A két egymást követő tanulmányi időszak közötti
tanulmányi szünet ideje is szolgálati időnek számít.
Ha valaki több képesítés megszerzésére irányuló tanulmányokat folytatott,
akkor legfeljebb az egyik képesítés megszerzéséhez szükséges idő vehető figyelembe – nyilván az, amelynek megszerzése a leghosszabb ideig tartott.
A külföldi felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán folytatott tanulmányok ideje szolgálati időként akkor vehető figyelembe, ha a külföldi állam
joga szerint kiállított bizonyítvány és oklevél Magyarországon a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény rendelkezései
szerint egyenértékűnek ismerhető el az illetékes hatóság szakvéleménye alapján,
illetőleg a külföldi résztanulmányok idejét a hazai felsőfokú oktatási intézmény
nappali tagozatán folytatott tanulmányi időbe beszámították.
A figyelembe vehető szolgálati idő tehát alapvetően három tényezőtől függ:
n csak az 1998. január 1-je előtti tanulmányi időszak vehető figyelembe,
n csak az egyetem, főiskola nappali tagozatán folytatott tanulmányok vehetők figyelembe (az esti vagy levelező tanulmányok ideje nem),
n csak az a tanulmányi idő vehető figyelembe, amely az adott képesítés
megszerzéséhez a tanulmányok folytatása idején hatályos rendelkezések szerint
szükséges volt (évismétlés például nem vehető figyelembe).
b) Felsőfokú tanulmányok 1997. december 31-e után
Az 1997. december 31-ét követő felsőfokú tanulmányok ideje nem szolgálati
idő az öregségi nyugdíj szempontjából, bármennyire is tiltakozik az igazságérzetünk e megkülönböztetés ellen.

Hogyan lehet mégis szolgálati időként elismertetni ezeket a felsőfokú tanulmányokat? (Gondoljunk csak arra, hogy a 3-4 főiskolai vagy az 5-6 egyetemi év
mennyire hiányozhat majd szolgálati időként a nyugdíjba vonulásunk idején!)
Ilyen esetben megállapodás köthető a nyugdíjhatósággal arra, hogy a felsőfokú
tanulmányok ideje is szolgálati időnek minősüljön.
A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 34. § (5) bekezdés
a) pontja alapján szolgálati idő szerzése érdekében megállapodást köthet – a
megállapodás megkötése napján érvényes minimálbér alapulvételével számított
34 százalék nyugdíjjárulék fizetésével – az a nagykorú személy, aki felsőoktatási
intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányainak
időtartamát kívánja szolgálati időként elismertetni, beleértve a doktorandusz-képzést is. Több képesítés megszerzésére irányuló tanulmányok esetében
legfeljebb az egyik képesítés megszerzéséhez szükséges idő (a hosszabb) vehető
szolgálati időként figyelembe.
Az ilyen megállapodás a felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányok címén a tanulmányi időszak kezdetét
magában foglaló hónap első napjától a végét magában foglaló hónap utolsó
napjáig eltelt időre köthető meg, amely magában foglalja a két egymást követő
tanulmányi időszak közötti tanulmányi szünet idejét is. Megállapodás köthető
a ciklusokra bontott, osztott képzés esetén mind az alapképzés, mind a mesterképzés képesítés megszerzéséhez szükséges tanulmányok idejére.
A visszamenőleges megállapodást abban az esetben lehet kötni,
n ha a külföldön szerzett képesítést honosították, illetve
n a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatályba lépését követően a külföldi bizonyítvány vagy oklevél jogi hatályát
a Magyarországon megszerezhető bizonyítvány vagy oklevél jogi hatályával
azonosnak ismerték el, illetve
n a be nem fejezett tanulmányok idejét hazai felsőfokú tanulmányok idejébe
beszámították, ideértve a doktorandusz képzést is.
Ezen utólagos megállapodás megkötéséről további sok részletet és
tanácsot olvashattok a honlapunkon!!
Nők kedvezményes nyugdíja
Jogosultság: hölgyek kedvezményes nyugdíjára való jogosultság
megszerzéséhez szükséges 40 évi jogosultsági időbe a felsőfokú
tanulmányok ideje sajnos semmilyen esetben sem számítható be.
Forrás: http://bit.ly/2vZxaYp
Új illetékességek a nyugdíjbiztosítási ügyekben 2017-ben
Idén január elsejétől a korábbitól eltérően más hivatalokban kell
intézni a nyugdíjjal kapcsolatos ügyeket.
További információk: http://bit.ly/2uPsVdK

Az egyesület honlapján igyekszünk
mi is a változásokat is követni.

NÉMET-DIPLOMÁSOK EGYESÜLETE
INFORMÁCIÓS KIADVÁNY
24. ÉVFOLYAM / JAHRGANG 24
NR. 2. SZÁM / SEPT. 2017 SZEPT.
INFORMATIONSBLATT
VEREIN DEUTSCHER
AKADEMIKER AUS UNGARN E.V.

II. Velencei-tó-kerülés
2017. szeptember 9. szombat 11 óra

»

ABSOLVENTEN NACHRICHTEN

NYUGDÍJ JOG – ösztöndíjasoknak

Találkozó: a Velence Resort & Spa (2481 Velence, Béke
utca 4481/G hrsz) előtti nagy parkolóban n Várható visszaérkezés: 14–16 óra között n Tervezett megállók: Szúnyog sziget, Pákozd emlékmű vagy Pákozd katonai emlékpark
n A táv 30 km, végig kerékpárúton, vagy belső, nem forgalmas
úton. Néhány rövid, közepes emelkedő kb. 50 m szintkülönbséggel. Hosszú, part menti szakaszokkal, csodálatos kilátással. n
A Hotel Wellnes fürdőjében megpihenhetünk – külsősök is látogathatják.
Virtuális kerekezőknek, kísérőknek egész napra élmény! n Kerékpárkölcsönzés: Velence Bike (kipróbáltuk!), egyeztessetek interneten! n Jelentkezés:
Rudiné Kelemen Nóra túravezetőnél: 06 30 977 0728 n Folyamatosan
frissülő hírek és rossz idő esetén tartalékidőpont a honlapon. További infók:
http://www.kerekparos.com/terkep/velencei-to-kerekparut/

Andrássy úti séták 2017
2017. szeptember 16. szombat 10 óra

»

Öt éve kezdtük meg felderítő utunkat a Kulturális Örökség Napja alkalmából a Hősök terén. Az első két évben még át kellett küzdeni
magunkat a lezárt sugárutat elfoglaló árusok pavilonjain, ha a párosról a
páratlan oldalra tértünk át. A Pesti Brodwayt elérve már keresztirányba is
elkalandoztunk.
Idén a Mai Manó-ház előtt (Emanuel Mai udvari fotográfus műteremháza)
kezdjük sétánkat, majd a szomszéd mulató, ma Thália-színház után Carl
Singer, azaz Somossy Károly, a pesti mulatschag feltalálójának boszorkánykonyhája, napjaink Operettszínháza lesz a menü.
Találkozó: Budapest VI., Nagymező u. 20. előtt





Kérjük az érdeklődőket, hogy szeptember 1-től
a honlapon jelezzék részvételi szándékukat,
hogy a hangosítást a létszámhoz igazíthassuk!!!

www.nemet-diplomasok.hu

Dorffest–Familienausflug–Kowatsch

»

Zur Saisoneröffnung flüchteten wir noch vor dem Regenflut in die Hütte
von Üröm. Für den Samstag, 27.05.2017 haben wir die Verhandlungen mit
dem Schönwetterverantwortlichen schon wesentlich besser geführt. Sonnenschein und Sommertemperaturen waren die Erfolge!
Zu den Familienausflügen sind wir schon von Edit Nagy – Hauptverantwortliche für alle derartigen Vereinsbewegungen – an Überraschungen gewöhnt.
Meistens kulinarisch, zur Abwechslung mal eine verdeckte Anfahrtstrecke, mal
lustige Telekocsi-Organisation, … diesmal ein komplettes Dorffest wartete auf
die Gruppe. Diejenigen, die sich wegen dem Verkehrsstau ab dem Kreisverkehr
verspätet haben, oder auf Parkplatzsuche waren, haben allerdings den ersten Höhepunkt schon vermisst: den Volkstanz der ganz kleinen. Also nach einer trachtund prachtvollen kulturellen Einleitung haben wir uns auf den Weg gemacht.
Vorspiel: zur gleichen Zeit am gleiche Ort war ein Treffpunkt von Randivonal organisiert. Uns wurde höflich die Frage gestellt, ob wir nicht mitmachen möchten?
Erste Etappe – Lendületben Az első kilométert 6 kézműves sörárus
övezte, ami a tetszésindexet erősen fokozta. A kellő fordulatszámot felvéve
hagytuk el Nagykovácsi faluhatárát. A jóismerősök update-telték a családi és
munkahelyi történéseket. Mások többedjére is bemutatkoztak, mert az mégis
csak kevésbé ciki, mint végig törni a fejünket, hogy is hívják a másikat!
Die erste Bergetappe – Többsebességes Die wahre Tempomacherin
– Halmágyi Edit – war als Leiterin der Altbudaer Nordic-Walking-Gruppe mit
Trainingsleitung verpflichtet, ihr Mann, János, hat die Führungsrolle übernommen. Schlusslicht bildeten zwei altbewährten Wanderer, damit alle noch in
Sichtweite blieben. Mit jeder Steigung war diese Aufgabe immer komplizierter.
Bei Kilometer 2,5 kam die Erleichterung:
Gedenkminute an die Opfer des ersten Familienausfluges bei Nagykovácsi A fák alatti hűvösön a túravezető felidézte a szemközti hegyen 15 évvel
ezelőtt történt sajnálatos eseményeket. Térkép ide, helyismeret oda, az élcsapat
eltévedt. Néhány óra múltán már csak a szlovák mobilhálózat volt elérhető. Ekkor
ingott meg a töretlen hit, hogy jó irányba tartunk-e? A népes gyerekcsapat
jókedve tartotta a lelket a szülők egy részében, akik már az erdőben éjszakázás
esélyét is latolgatták. Aztán, ahogy a mesében is lenni szokott, minden jóra
fordult. A szürkület erősödésével egyszer csak távoli kutyaugatást hallottunk, és

a közvilágítás gyújtására már Nagykovácsi – akkor még egyetlen cukrászdájában
rátaláltunk a térkép nélküli lemaradókra, akik már a teljes fagyikészletnek nyakára hágtak. A jelen lévő túlélők további személyes történetekkel színesítették
a megható pillanatokat, és elgondolkodva indult tovább a csoport. (mennyi van
még hátra? Nyolc és fél km? És még meddig emelkedik? Lehet, hogy nem csak a
Mount Everesten lopnak oxigénpalackot? Ide is elkelne néhány!
Alsó-Zsíroshegy – minden kirándulásunk egy speciális triatlon. Nem
csak megmozgatjuk a testünket (1. próba), de bővítjük ismereteinket (2. próba)
és átmenetileg megoldunk néhány emberes-feladatot is. Ennél a stációnál a
második próba következett. Lehet-e aktuálisabb hely a Zsíroshegynél, mint a
koleszterinszintről megtudni egyet és mást. A gyönyörű kilátás is marasztaló
volt, de a hallottaktól többeknek nem csak leesett az álla, de le is ültek a meglepetéstől (vagy a hiányos kondíció miatt). A kiadósabb pihenő mindenkinek jót
tett és megkezdődtek a fogadkozások – étrend, mozgás, minden ami egészséges.
Auf einer schmalen Stelle des Wanderweges haben wir die Teilnehmer vom
Randivonal-Ausflug wieder begegnet. Das kann schon kein Zufall sein – wurde
gesagt. Alle weitere Überlegungen gehören aber schon zum literarischen Werk
der Weiterdenkenden!
Kék-kereszt-vörös kereszt – Elsősegély A nyílt terep és a körpanoráma
nagy magabiztosságot adott a csoportnak, amely a rendezettség látszatát is
kerülve megközelítette a Nagy-Szénást. Folyt némi vita, hogy mely színű keresztjelzésen kellene tovább haladni, de látszott a hegytető, tehát előre! Előbb
délről, majd keletről, végül északról is bevettük a csúcsot – egy jó ebédelőhelyet
keresve, de a vége csak sattgeguckt lett. Beazonosítottuk a környező településeket, hegyeket, égtájokat, aztán még Budapest látható részeit is. A kirándulók
ekkorra már népes csoportokban jöttek minden irányból. Az éhség kezdett csillapíthatatlan lenni, tehát kitérő manőverhez folyamodtunk!
Csendes, de meggyőző többség Még nem voltunk az út felénél, de
reményt adott, hogy a szintvonal első deriváltja nullából negatívba fordulót
mutatott. Ez növelte a lendületet és tudtuk, csak az első nyugodt, hűvös pihenőhelyig kell már kitartani és jön a várva várt kaja.
Félnémet- félmagyar félpillantásokból is megértettük egymást, amikor Csontváry magányos cédrusát csak messziről idéző, de alkalmas helyet találtunk.
A madárlátta szendvicseket Edit rebarbarasütije és Ildi pogácsája koronázta.
Káosz – Bergék négylábú házikedvence – hamar le is feküdt.
Nyugdíjreformtól a világgazdasági buborékokig A lejtmenet serkentette a gondolkodást! Egyre magvasabb témák és mélyrehatóbb elemzések jöttek
elő. És mindenki meghallgatta a másikat, érvek mentén zajlott a polémia, sikerült
sarokpontokban megállapodnunk, csiszolni a megoldási lehetőségeket – pedig
számos jelentősen eltérő gondolat is felvetődött. Nem kell félni, nem léptük át
az országhatárt – nem kísértett a 15 évvel ezelőtti múlt – nem tévedtünk el.
Genau durchdacht bis zur letzten Minute Wie geplant, zur letzten
kulturellen Einlage waren wir wieder in Nagykovácsi und nach den kulturellen
kamen die kulinarische Genüsse: Kaffee, kürtőskalács, és újabb körök a házi
söröknél – már aki nem volt vezető pozícióban.
A jelenvoltak folytatják legközelebb is!
Ha kedvet kaptál, várunk Téged is, akár már az ősszel!

Abkommens über den Austausch
von Arbeitskräften zwischen der DDR
und Ungarn

»

Az ötven éve kötött szerződés keretében mintegy 40 000 magyar fiatal
dolgozott és tanult szakmát az NDK-ban. Az ott töltött 2-3 év sokuk további életét alapvetően meghatározta. Az elsajátított szakmai tapasztalatot
és német nyelvtudást sokan szerelővállalatoknál, Werkvertragok keretében
vagy német cégeknél kamatoztatták. Tízezer felettire tehető a kitelepült
magyarok száma és több ezer vegyes házaspár él ma is hazánkban. Ennek a
migrációnak a tanulságait szeretnénk megismerni.
Várjuk tehát ennek a gazdasági folyamatnak szereplőitől a tapasztalataikat,
történeteiket, szeretnénk bemutatni a jelenség utóhatásait, és felvillantani,
miként hatott mindez a következő generációra. Képeket is várunk honlapunk külön erre a korszakra készített képgalériájába! Anmeldung bei der
Redaktion: info@nemet-diplomasok.hu – bis zum 05.12.2017

Oktoberfest

Am Samstag, den 14. Oktober 2017
ab 18.00 Uhr wieder DU-Oktoberfest und zugleich
der 40. Herbsttreffen der Stadtgruppe Chemnitz-K-M-St.
ORT: BAJOR KOLBÁSZDA
Budapest, I. Gyorskocsi u. 6. (a Vásárcsarnok mögött)
Quiz: ab 20.00 Uhr – mit Retro-Gewinnen
Alle Mitglieder und Freunde
sind herzlich eingeladen!
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