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Informácie nachádzajúce sa v tejto príručke boli pripravené a aktualizované v úzkej 

spolupráci s národnými korešpondentmi vzájomného informačného systému o 

sociálnej ochrane (Mutual Information System on Social Protection, MISSOC).  

 

 Ďalšie informácie o sieti systému MISSOC sú k dispozícii na adrese: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=sk&catId=815 

 

Táto príručka obsahuje všeobecný opis ustanovení v oblasti sociálneho zabezpečenia 

platných v konkrétnej krajine. Podrobnejšie informácie môžete získať v ďalších 

publikáciách siete MISSOC, ktoré sú k dispozícii na uvedenom prepojení. Tiež sa 

môžete obrátiť na príslušné orgány a inštitúcie uvedené v prílohe  k tejto príručke. 

 

Ani Európska komisia, ani žiadna osoba konajúca v jej mene nenesie zodpovednosť za 

použitie informácií, ktoré obsahuje táto publikácia. 
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Kapitola I: Všeobecné informácie, organizácia a 
financovanie 

Úvod 

Maďarský systém sociálneho zabezpečenia poskytuje ochranu v prípade choroby, 

materstva, staroby, invalidity, chorôb z povolania, pracovných úrazov, úmrtia, 

výchovy detí a nezamestnanosti. 

 

Všetky osoby v platenom zamestnaní alebo v podobnom pracovnom pomere sú 

poistení proti všetkým rizikám. Patria sem osoby v platenom zamestnaní (vrátane 

zamestnancov verejnej správy), samostatne zárobkovo činné osoby (vrátane členov 

družstiev), mnohé skupiny osôb pokladaných za takéto, osoby poberajúce finančnú 

pomoc, osoby poberajúce podporu alebo náhradu v nezamestnanosti pred dôchodkom. 

 

Každá osoba, ktorá začína pracovať, sa automaticky stáva členom systému sociálneho 

poistenia. Samostatne zárobkovo činná osoba sa prihlási sama, keď začína pracovať, 

a zamestnanca prihlási jeho  zamestnávateľ na územne príslušnom úrade pre daňovú 

a finančnú kontrolu alebo prípadne na príslušných inštitúciách sociálneho poistenia. 

Zamestnávateľ aj zamestnanec musia platiť príspevky. Osoby, ktoré sa dobrovoľne 

prihlásia do systému sociálneho zabezpečenia, môžu podpísať dohodu s príslušnou 

inštitúciou sociálneho zabezpečenia. Podľa nového zákona už nie je od 3. novembra 

2010 druhý pilier povinný. Zákon ponúka do 1. marca 2011 poistencom povinne 

poisteným v 1. a 2. pilieri zostať v 1. pilieri alebo zostať výhradne len v 2. pilieri. 

Osoba, ktorá zostane len v 2. pilieri, nebude mať potom v rámci 1. piliera žiadne 

ďalšie práva, ponechajú sa jej však práva, ktoré už svojou predchádzajúcou účasťou 

v 1. pilieri nadobudla. Povinný systém zostáva naďalej prevažne štátny. Maďarsko sa 

vrátilo k dvojpilierovému dôchodkovému systému založenému na povinnom systéme 

sociálneho poistenia a dobrovoľnom sporení. Obyvatelia, ktorí nie sú zárobkovo činní, 

platia paušálnu sumu 6 390 HUF (22 EUR), a tak majú zabezpečené krytie proti 

rizikám týkajúcim sa zdravotnej starostlivosti. 

Organizácia sociálnej ochrany 

Existuje päť hlavných oblastí sociálneho zabezpečenia v Maďarsku. Dôchodky 

a zdravotná starostlivosť (vrátane zákonného systému týkajúceho sa pracovných 

úrazov) tvoria sociálne poistenie. Ďalšie tri oblasti tvoria poistenie v nezamestnanosti, 

systém na podporu rodiny a systém sociálnej pomoci. 

 

Správa, organizácia a riadenie maďarského systému sociálneho poistenia sú 

centralizované, zatiaľ čo služba sociálnych dávok je decentralizovaná. 

Zdravotné poistenie 

V Maďarsku je len jeden druh zdravotného poistenia. Na zdravotné poistenie a 

zdravotníctvom dohliada ministerstvo pre ľudské zdroje (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma). Pokiaľ ide o dávky zdravotnej starostlivosti, ministerstvo kontroluje 

činnosť poisťovateľov, zdravotných poisťovní a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti 

a skúma aj sťažnosti týkajúce sa postupov orgánov zdravotného poistenia. Národná 

zdravotná poisťovňa (OEP) pôsobí prostredníctvom svojho ústredného orgánu, ako aj 

prostredníctvom zdravotných poisťovní 19 okresov. Zákon určuje právnu podstatu na 

zaručenie povinného poistného krytia. Zamestnávateľ má povinnosť v prípade potreby 
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prihlásiť zamestnancov a platiť poistné za osoby prihlásené na príslušných orgánoch 

daňových úradov, ktoré odovzdávajú údaje o nárokoch poistencov príslušným 

okresným zdravotným poisťovniam. Zdravotnú starostlivosť môžu poskytovať určení 

poskytovatelia vrátane súkromných poskytovateľov, ktorí majú uzavretú zmluvu 

s národnou zdravotnou poisťovňou (Országos Egészségbiztosítási Pénztár, OEP). 

Dôchodkové poistenie 

V roku 1997 sa uskutočnila komplexná reforma zákonného dôchodkového poistenia. 

Účinnosť nadobudla 1. januára 1998. Systém tvoria dva piliere. Prvý pilier prešiel 

rozsiahlou reformou. Aj naďalej je to povinný štátny dôchodkový systém, ktorý sa 

spravuje verejne a jeho financovanie prebieha na priebežnom princípe. Dohľad nad 

prvým pilierom systému dôchodkového poistenia vykonáva ministerstvo pre ľudské 

zdroje (Emberi Erőforrások Minisztériuma). Prvý pilier spravuje ústredná správa 

národného dôchodkového poistenia (CANPI) (Országos Nyugdíjbiztosítási 

Főigazgatóság, ONYF) a riaditeľstvá pre dôchodkové poistenie okresných štátnych 

úradov. Riaditeľstvo pre vyplácanie dôchodkov (osobitný orgán patriaci do pôsobnosti 

ústrednej správy národného dôchodkového poistenia) v zásade zodpovedá za 

vyplácanie všetkých druhov dôchodkových dávok dôchodcom (okrem druhého piliera). 

Povinný systém je prevažne štátny. Maďarsko sa vrátilo k dvojpilierovému 

dôchodkovému systému založenému na povinnom systéme sociálneho poistenia 

a dobrovoľnom sporení. Zvyšok druhého piliera je od 3. novembra 2010 dobrovoľný. 

Za jeho financovanie a správu zodpovedá niekoľko schválených nezávislých 

súkromných dôchodkových poisťovní, nad ktorými vykonáva dohľad maďarský orgán 

pre finančný dohľad (Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete). 

Od 1. januára 2012 prestali v rámci dôchodkového systému platiť možnosti 

predčasného odchodu do dôchodku s výnimkou „40-ročné obdobie získania nároku v 

prípade žien“ (nők 40 év jogosultsági idővel). Bývalé možnosti predčasného odchodu 

do dôchodku pred dovŕšením dôchodkového veku sa zmenili na sociálne dávky, tzv. 

„dávky pred dovŕšením dôchodkového veku“, a teda sa viac nepovažujú za 

dôchodkové dávky nahrádzajúce príjem v starobe. 

Od 1. januára 2012 sa dávky pre osoby poberajúce invalidný dôchodok pred 

dovŕšením dôchodkového veku zmenili na dávky v rámci zdravotného poistenia – 

invalidné alebo rehabilitačné dávky. Dávky pre osoby poberajúce invalidný dôchodok 

po dovŕšení dôchodkového veku sa zmenili na starobný dôchodok. 

Poistenie v nezamestnanosti 

Poistenie v nezamestnanosti je systém poistenia založeného na príspevkoch od 

zamestnávateľov a zamestnancov. Na podporu zamestnanosti a na zabezpečenie 

nezamestnaných sú určené aktívne a pasívne opatrenia trhu práce. Služba 

umiestňovania na trhu práce je k dispozícii všetkým obyvateľom vrátane štátnych 

príslušníkov krajín EHP bez ohľadu na ich poistný vzťah. Za systém poistenia 

v nezamestnanosti zodpovedá ministerstvo národného hospodárstva 

(Nemzetgazdasági Minisztérium). Inštitucionálnu štruktúru maďarského systému 

politiky zamestnanosti možno rozdeliť na dva hlavné typy: samosprávne orgány 

a administratívne orgány. Národný úrad pre zamestnanosť je administratívny orgán 

systému zamestnanosti. Pozostáva z národného úradu práce (Nemzeti Munkaügyi 

Hivatal), úsekových stredísk práce a úsekových stredísk pre vzdelávanie a rozvoj 

pracovnej sily. Samosprávnym orgánom je národný hospodársky a sociálny výbor, 

riadiaci orgán fondu pre zamestnanosť a regionálne výbory práce. 
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Systémy na podporu rodiny 

Za oblasť rodinných dávok zodpovedá ministerstvo pre ľudské zdroje (Emberi 

Erőforrások Minisztériuma). Systém na podporu rodiny je univerzálny, to znamená, že 

nárok na podporu má každý občan, ktorý spĺňa stanovené požiadavky. Každý občan 

s dieťaťom, ktoré ešte nedovŕšilo určitý vek, môže mať nárok na rozličné dávky na 

podporu rodiny. Dávky na podporu rodiny prevádzkuje a spravuje maďarská štátna 

pokladnica (Magyar Államkincstár) a národná zdravotná poisťovňa (Országos 

Egészségbiztosítási Pénztár). 

 

Systém sociálnej pomoci 

Systém sociálnej pomoci riadia miestne samosprávy, ktoré zároveň priznávajú rôzne 

dávky sociálnej pomoci. Za vykonávanie dohľadu zodpovedá ministerstvo pre ľudské 

zdroje (Emberi Erőforrások Minisztériuma). 

Financovanie 

Dávky zdravotnej starostlivosti sa financujú z  fondu zdravotného poistenia 

(Egészségbiztosítasi Alap). Príjmy tohto fondu pochádzajú z príspevkov a odvodov 

sociálneho poistenia a z daní. Príspevky do zdravotného poistenia musí platiť rovnako 

zamestnanec, ako aj zamestnávateľ. Zamestnanec odvádza 7 % svojej hrubej mzdy. 

Zamestnávatelia sú povinní platiť sociálny daňový príspevok, z ročného úhrnu ktorého 

sa v súlade so zákonom o centrálnom rozpočte časť odvádza do fondu zdravotného 

poistenia. Na platenie príspevkov neexistuje horná hranica. Vyberá ich úrad pre 

daňovú a finančnú kontrolu. Samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré podnikanie 

vykonávajú ako doplnkovú činnosť alebo v rámci spoločného podniku, a iné nepoistené 

alebo oprávnené osoby sú povinné platiť príspevky na zdravotné poistenie v prípade, 

ak majú nepretržite bydlisko v Maďarsku dlhšie ako jeden rok. Závislí blízki rodinní 

príslušníci alebo manželskí partneri týchto osôb sú tiež povinní platiť príspevky na 

zdravotné poistenie (na toto ustanovenie sa vzťahuje niekoľko výnimiek). 

 

Povinný prvý pilier systému dôchodkového poistenia sa financuje z príspevkov 

a stanovenej časti zo sociálneho daňového príspevku podľa zákona o centrálnom 

rozpočte, zatiaľ čo dobrovoľný súkromný dôchodkový systém sa financuje výlučne 

z príspevkov. V 1. pilieri dôchodkového systému existuje horná hranica pre poistné 

príspevky jednotlivcov, pričom pre príspevky zamestnávateľov horná hranica 

neexistuje. 

 

Poistenie v nezamestnanosti je tiež založené na poistnom systéme priebežného 

financovania. 

 

Rodinné dávky sa vyplácajú z hlavného rozpočtu. 

 

Verejná sociálna pomoc je nepríspevkový systém, ktorý sa uplatňuje na základe 

preskúmania finančnej situácie danej osoby. Tento systém sa financuje sčasti 

z centrálneho rozpočtu (80 až 95 %) a sčasti z rozpočtov miestnych samospráv (5 až 

20 %). 
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Kapitola II: Zdravotná starostlivosť 

Kedy máte nárok na zdravotnú starostlivosť? 

Dve kategórie osôb môžu poberať dávky systému zdravotného poistenia: 

 

 platcovia, teda osoby povinné platiť príspevky zo zákona, napríklad zamestnanci, 

štátni zamestnanci, zamestnanci vo verejnej službe, poskytovatelia služieb alebo 

osoby pracujúce v iných pracovnoprávnych rámcoch, individuálni podnikatelia alebo 

podnikatelia organizovaní v spoločnostiach, cirkevní pracovníci, členovia združení. 

Tieto osoby majú nárok na poberanie všetkých dávok (peňažných a vecných dávok, 

úrazových dávok) zdravotného poistenia. Súčasťou kategórie platcov sú aj osoby 

poberajúce dávky pri hľadaní zamestnania, ktoré platia príspevky dôchodkového 

poistenia z dávok: tieto osoby však nemajú nárok na peňažné dávky,  

 oprávnené osoby, ako sú maloletí, žiaci, študenti zapísaní na denné štúdium, 

dôchodcovia, osoby s nízkym príjmom, ktoré dosiahli dôchodkový vek, osoby 

poberajúce peňažné dávky v materstve a dávky systému sociálneho zabezpečenia, 

osoby nachádzajúce sa rezidenčných opatrovateľských zariadeniach ako aj osoby 

povinné platiť príspevky za dávky zdravotnej starostlivosti. Tieto osoby majú nárok 

iba na vecné dávky zdravotného poistenia. 

Aké dávky sa poskytujú? 

Lekárska starostlivosť 

Každá poistená osoba a osoba oprávnená na zdravotné dávky má nárok na všetku 

zdravotnú starostlivosť, ktorú si vyžaduje jej zdravotný stav. Hlavným princípom 

lekárskej starostlivosti v Maďarsku je jej bezplatnosť. Ak starostlivosť nebola 

poskytnutá na základe predpisu lekára, alebo ak starostlivosť nebola poskytnutá 

v rámci bežného nemocničného systému, alebo ak pacient požaduje iného lekára, ako 

je ten, ktorého určil poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, potom musí pacient uhradiť 

poplatky stanovené poskytovateľom starostlivosti. Pacienti niekedy musia hradiť časť 

nákladov na lieky a zdravotnícke pomôcky. 

Lieky 

V prípade hospitalizácie sa lieky poskytujú zdarma. V iných prípadoch národná 

zdravotná poisťovňa (OEP) hradí časť nákladov, ak sú lieky vydané na lekársky predpis 

na zozname preplácaných liekov. Pravidlá týkajúce sa preplácania liekov sú stanovené 

v ministerskom výnose: 

 štandardná kategória preplácania: 80 %, 55 %, 25 % (v prípade nemocničných 

liekov musí byť liek zahrnutý do preplácania s minimálnou dotáciou 0 %); 

 zvýšená úroveň preplácania (90 %, 70 %, 50 %) a plné preplácanie (100 %) sa 

vzťahuje na konkrétne terapeutické indikácie. Výška dotácie sa môže odlišovať 

v závislosti od vážnosti ochorenia. V prípade niektorých chronických chorôb alebo 

iných vážnych chorôb je výška dotácie 100 %, no v takom prípade sa platí balné vo 

výške 300 HUF (1,05 EUR). 

 

Niektoré lieky v kategórii s najvyšším podielom poisťovne boli vyňaté zo zoznamu 

liekov preplácaných v plnej výške.  
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Zubná starostlivosť 

Za bežnú zubnú starostlivosť v Maďarsku sa platí cena bežnej návštevy zubára. Zubná 

starostlivosť je bezplatná pre osoby vo veku do 18 rokov. Študenti, staršie osoby (nad 

60 rokov) a tehotné ženy (odo dňa určenia tehotenstva do 90 dní po narodení dieťaťa) 

platia sadzbu za bežnú návštevu. V prípade zubnej starostlivosti musí poistenec 

preplatiť technické výdavky spojené s poskytovanou starostlivosťou. Na základe 

dohody s národným fondom zdravotného poistenia sa oprávnenej osobe hradí zo 

systému sociálneho zabezpečenia len pohotovostná zubná starostlivosť. 

Prevencia a depistáž 

Všetky osoby majúce nárok na zdravotnú starostlivosť, na preventívne prehliadky 

a včasné zisťovanie chorôb (depistáž) v rámci povinného zdravotného poistenia to 

môžu využiť za istých podmienok určených podľa vekových skupín a s istou 

frekvenciou. O testy depistáže môže požiadať pacient alebo jeho ošetrujúci lekár; 

cielené testy depistáže určené verejným zdravotníctvom sa vykonávajú na základe 

osobného predvolania. Účasť na testoch depistáže je dobrovoľná – s výnimkou 

niektorých prípadov – vzhľadom na to, že je v záujme dotknutej osoby. Väčšinu 

preventívnej starostlivosti poskytuje rodinný všeobecný lekár.  

 

Zdravotné sestry a ošetrovatelia tiež zohrávajú dôležitú úlohu, najmä v poskytovaní 

informácií v súvislosti s depistážou, podobne ako poskytovatelia zdravotnej 

starostlivosti na školách, pričom niektoré vyšetrenia prináležia poskytovateľom 

špecializovanej zdravotnej starostlivosti. Na zaručenie účinnosti preventívnej 

starostlivosti môžu niektoré zákony určiť ako podmienku bezplatnosti niektorej 

zdravotnej starostlivosti účasť na testoch depistáže; takisto môžu nariadiť v prípade 

neúčasti na testoch depistáže finančnú účasť dotknutej osoby na tejto starostlivosti. 

Za depistáž sa nevyžadujú žiadne poplatky. 

 

Z dôvodu prevencie je od 1. januára 2012 zakázané fajčenie vo všetkých vnútorných 

priestoroch verejných budov, ako aj na pracoviskách, v reštauráciách, baroch 

a kaviarňach, s výnimkou určených fajčiarskych miestností, ktoré už existujú. 

Zdravotná starostlivosť doma 

Zdravotná starostlivosť poskytovaná v domove pacienta má za cieľ znížiť počet 

pacientov v nemocničnej liečbe a zaručiť primeranejšiu zdravotnú starostlivosť. 

V tomto rámci môže poistenec získať poskytnutie zdravotnej starostlivosti doma od 

zmluvných poskytovateľov OEP. Na túto starostlivosť sa poskytuje pomoc len vtedy, 

ak ju predpíše odborný lekár. Trvanie starostlivosti doma nemôže prekročiť trvanie 

zdravotnej starostlivosti, ktorú by dostal pacient v nemocnici v prípade rovnakého 

ochorenia. 

Nemocničná starostlivosť 

Špecializovaná ústavná starostlivosť o pacientov sa poskytuje v rôznych typoch 

zariadení, t. j. v ústavoch (starostlivosť o chronicky chorých pacientov, rehabilitačná 

alebo opatrovateľská starostlivosť), nemocniciach, národných ústavoch (vysoko 

špecializovaná starostlivosť), na univerzitných klinikách a v nemocniciach s dennou 

starostlivosťou. 

 

Hospitalizovaný pacient má nárok na tieto služby zahrnuté do paušálnej dennej sadzby 

za hospitalizáciu: 
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 vyšetrenia na diagnostikovanie choroby, 

 liečba predpísaná lekárom vrátane chirurgických zásahov, terapeutických zariadení 

používaných počas týchto zásahov a protetických pomôcok, 

 lieky, odbery krvi, obväzy, zdravotnícke pomôcky, 

 terapeutická starostlivosť, 

 poradenstvo v oblasti správnej výživy a zdravého spôsobu života, 

 stravovanie a diéta predpísané lekárom, 

 umiestnenie pacienta v liečebnom zariadení pre pacientov pripútaných na lôžko na 

obdobie, ktoré si vyžaduje jeho zdravotný  stav v závislosti od voľných miest a pri 

dodržiavaní profesionálnych a etických požiadaviek vyžadovaných danou zdravotnou 

starostlivosťou. 

 

Pacient má tiež nárok na finančnú účasť zdravotného poistenia pri zadovážení 

terapeutického prístroja, ktorý mu bol predpísaný ako nevyhnutný, ako aj na finančnú 

účasť na nákladoch opravy a prenájmu prístrojov. Zdravotná starostlivosť poskytovaná 

v nemocniciach a na klinikách môže byť rozličného druhu: okrem pobytu zahŕňa najmä 

diagnostiku, liečebnú starostlivosť, rehabilitačnú a hygienickú starostlivosť. Túto 

starostlivosť možno poskytovať nepretržite alebo periodicky; môže ísť o jednorazový 

zásah alebo o rozvrhnutú liečbu, ktorej priebežné sledovanie môže byť zabezpečené 

počas daného obdobia. Existujú choroby, ktoré sa liečia na základe zoznamu 

čakateľov; pri tejto príležitosti pacient dostáva zdravotnú starostlivosť podľa poradia 

určeného na uvedenom zozname. Do týchto zoznamov čakateľov možno nahliadnuť na 

internetových stránkach poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. V prípade zhoršenia 

stavu pacienta treba vykonať nové vyšetrenia a zoznam čakateľov sa môže zmeniť 

v závislosti od výsledkov. 

Zdravotnícke pomôcky 

Pravidlá preplácania zdravotníckych pomôcok stanovuje zákon. Informácie 

o preplácaných zdravotníckych pomôckach sa uverejňujú vo vestníku národnej 

zdravotnej poisťovne. Aby ich pacientovi bolo možné preplatiť, musí tieto pomôcky 

predpísať lekár. Výška preplácanej sumy je stanovená ako percentuálna hodnota ceny 

pomôcky (98 %, 90 %, 80 %, 70 %, 60 %, 50 % alebo 45 %). V prípade 

zdravotníckych pomôcok z najvyššej kategórie preplácania hradí akýkoľvek doplatok 

vo výške nad 5 000  HUF (18 EUR) národná zdravotná poisťovňa. 

Ako získať zdravotnú starostlivosť? 

Voľba zmluvného alebo zamestnaného lekára je slobodná. Pacienti sa musia zapísať 

u jedného všeobecného lekára. Neexistujú územné obmedzenia. Pacienti môžu zmeniť 

lekára raz ročne (v odôvodnených prípadoch aj častejšie). 

 

Základnú zdravotnú starostlivosť možno získať od lekárov, ktorí podpísali dohodu 

s národnou zdravotnou poisťovňou (OEP). V prípade zdravotnej starostlivosti druhej 

úrovne s hospitalizáciou alebo bez hospitalizácie sa musíte obrátiť na vybraného 

odborného lekára alebo zariadenie vo vašom obvode. V prípade, že predpisujúcim 

lekárom je rodinný lekár, bude pacient poukázaný do príslušného zariadenia 

zodpovedajúceho miestu bydliska alebo ambulancii lekára.  
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Kapitola III: Peňažné nemocenské dávky 

Kedy máte nárok na nemocenské dávky? 

Nemocenské môžu poberať poistenci a matky, ktoré ošetrujú svoje choré dieťa 

a nemôžu pracovať.  

Aké dávky sa poskytujú? 

Príspevok v prípade neprítomnosti v práci (Távolléti díj, betegszabadság) vypláca 

zamestnávateľ vo výške 70 % hrubej dennej mzdy najviac 15 pracovných dní ročne. 

Vymeriavací základ je priemerná hrubá denná mzda (okrem prípadov, keď je ohrozené 

tehotenstvo). 

 

Nemocenské dávky(Táppénz) sa môžu priznať na maximálnu dobu jedného roka počas 

platnosti poistenia. Výška týchto dávok sa rovná 60 % priemernej dennej hrubej 

mzdy, pričom nesmie prekročiť dvojnásobok minimálnej hrubej mzdy (156 000 HUF 

(547 EUR)). 

Ako získať peňažné dávky nemocenského poistenia? 

Práceneschopnosť musí potvrdiť lekár. Formálne nie je nijako časovo ohraničená. 

Zdravotný stav danej osoby sa musí pravidelne kontrolovať (v závislosti od 

rozhodnutia lekára).  

 

Náhrady vyplácajú útvary zdravotného poistenia okresnej zdravotnej poisťovne do 30 

dní alebo platobný útvar sociálneho poistenia podniku v deň výplaty mzdy 

(zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 100 zamestnancov, musí vytvoriť platobný 

útvar sociálneho poistenia). 
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Kapitola IV: Dávky v materstve a dávky v otcovstve 

Kedy máte nárok na dávky v materstve alebo dávky v otcovstve? 

Dávky v tehotenstve a v materstve 

Tieto príspevky prináležia žene, ktorá bola v priebehu dvoch rokov predchádzajúcich 

narodeniu dieťaťa zdravotne poistená aspoň v trvaní 365 dní v zdravotnej poisťovni 

a ktorá porodila: 

 v čase, keď je stále poistená (napríklad keď má pracovnú zmluvu),  

 do 42 dní po dátume zániku poistenia, 

 do 42 dní po dátume zániku jej poistenia počas vyplácania nemocenskej dávky za 

pracovný úraz (Baleseti táppénz) (alebo do 28 dní po dátume ukončenia vyplácania 

tejto dávky), 

 po dátume zániku jej poistenia počas vyplácania nemocenskej dávky (Táppénz) 

(alebo po 28 dňoch od dátumu ukončenia vyplácania tejto dávky). 

 

Tieto dávky prináležia aj žene, ktorá vychováva dieťa s cieľom jeho osvojenia, ak spĺňa 

tieto podmienky v deň, keď jej bolo dieťa zverené. V takomto prípade prináležia 

príspevky v tehotenstve a pri pôrode za obdobie odo dňa, keď jej bolo dieťa zverené, 

až do konca zvyšného obdobia materskej dovolenky. 

 

Dávky v tehotenstve a v materstve neprináležia poistenej žene, ktorá: 

 poberá celú svoju mzdu počas materskej dovolenky, za obdobie, počas ktorého 

poberá celú sumu svojej mzdy, 

 vykonáva zárobkovú činnosť akýmkoľvek spôsobom – s výnimkou odmien 

priznaných za plnenia chránené autorským právom alebo honorárov oslobodených 

od dane z osobného príjmu – alebo vykonáva činnosť, ktorej odmeňovanie si 

vyžaduje úradný súhlas. 

 

V prípade, že poistená osoba poberá časť svojej mzdy počas materskej dovolenky, 

poberá dávky v tehotenstve a pri pôrode vo výške tej časti mzdy, ktorú nedostáva. 

Príspevok pri narodení dieťaťa 

Na príspevok pri narodení dieťaťa má nárok žena, ktorá porodí dieťa, pričom má v 

Maďarsku legálny pobyt. V prípade úmrtia matky majú na tento príspevok nárok aj 

adoptívni rodičia, poručníci a otec dieťaťa. Príspevok pri narodení dieťaťa neprináleží 

rodičom, ktorí dali súhlas na osvojenie dieťaťa pred jeho narodením; novorodenec, 

ktorý bol umiestnený na základe konečného rozhodnutia opatrovníka, je krytý 

systémom ochrany dieťaťa. 

Aké dávky sa poskytujú? 

Dávky v tehotenstve a v materstve 

Matky majú nárok na dávky v tehotenstve a materstve počas materskej dovolenky 

maximálne v trvaní 168 dní. Maximálne trvanie materskej dovolenky je 24 týždňov, 

z čoho musia byť štyri týždne, v rámci možností, vybrané pred predpokladaným 

dátumom pôrodu. Dávka v tehotenstve a v materstve sa rovná 70 % priemernej 
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dennej mzdy za kalendárny rok predchádzajúci prvému dňu materskej dovolenky. 

Táto suma prináleží počas materskej dovolenky matke alebo žene, ktorá si chce 

osvojiť dieťa a ktorá spĺňa už uvedené podmienky. 

 

Niekoľko osobitostí spojených s dávkami: 

 obdobie priznania dávok v tehotenstve a v materstve sa započítava ako 

odpracované obdobie pre potreby starobného dôchodku; 

 ženy poberajúce dávky v tehotenstve a v materstve majú nárok na zdravotnú 

starostlivosť (nemocničná starostlivosť a ambulantná starostlivosť v zdravotníckych 

strediskách) v tom istom rozsahu ako osoby s plným zdravotným poistením, 

 osobám povinným platiť výživné, alebo ktoré neoprávnene poberali dávky 

zdravotného poistenia, sa suma dávok v tehotenstve a pri pôrode zníži o maximálnu 

sumu 33 %, 

 povinnosť vrátenia nemá študentka vysokej školy, ktorá poberá dávky v tehotenstve 

a v materstve v prvý deň prebiehajúceho semestra (obdobie vzdelávania) a ktorá sa 

zúčastňuje základného školenia, doplnkového školenia, kurzu odborného 

zdokonaľovania alebo odborného vzdelávania vyššieho typu v akreditovanej škole. 

Príspevok pri narodení dieťaťa 

Príspevok pri narodení dieťaťa je jednorazová paušálna dávka vo výške 

225 % minimálneho starobného dôchodku, resp. 300 % na jedno dieťa v prípade 

narodenia dvojčiat. 

Ako získať dávky v materstve a dávky v otcovstve? 

Podmienkou na vyplatenie príspevku pri narodení dieťaťa je účasť na minimálne 

štyroch lekárskych prehliadkach pred narodením dieťaťa (resp. minimálne na jednej 

prehliadke v prípade predčasného pôrodu) alebo právoplatný rozsudok o adopcii alebo 

poručníctve v priebehu 180 dní od pôrodu. S príslušnou žiadosťou by sa mal predložiť 

aj doklad potvrdzujúci, že daná osoba má bydlisko v Maďarsku. 
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Kapitola V: Dávky v invalidite 

Kedy máte nárok na dávky v invalidite? 

Na konci roka 2011 parlament schválil nový zákon o dávkach pre osoby so zmenenou 

schopnosťou pracovať. Nový zákon má zaručiť opätovné spoločenské začlenenie, 

zamestnanosť a rehabilitáciu so zameraním na zamestnanie na základe zostávajúcich 

a rozvíjateľných schopností osôb so zmenenou schopnosťou pracovať. Okrem toho 

zákon upravuje náhradu chýbajúceho príjmu. Zákon je zameraný na zostávajúce 

schopnosti osoby na vykonávanie práce a jeho cieľom je uviesť osoby so zmenenou 

schopnosťou pracovať späť na trh práce. 

 

Podľa nových pravidiel sa počnúc 1. januárom 2012 nebudú udeľovať bývalé invalidné 

dôchodky (rokkantsági nyugdíj), úrazové invalidné dôchodky (baleseti rokkantsági 

nyugdíj), rehabilitačná renta (rehabilitációs járadék), pravidelná sociálna renta pre 

osoby s podlomeným zdravím (rendszeres szociális járadék), renta pri dočasnej 

invalidite (átmeneti járadék) a renta pri poškodení zdravia pre baníkov (bányász 

dolgozók egészségkárosodási járadéka).  

 

Dávky pre osoby so zmenenou schopnosťou pracovať 

 

Na dávku pre osoby so zmenenou schopnosťou pracovať majú nárok osoby: 

 

 ktorých zdravie je ohodnotené na 60 % a menej, 

 ktoré boli poistené po dobu aspoň 1 095 dní počas 5 rokov pred podaním žiadosti, 

 ktoré nevykonávajú žiadnu zárobkovú činnosť, a  

 ktoré nepoberajú pravidelné peňažné dávky. 

 

Dávky pre osoby so zmenenou schopnosťou pracovať zahŕňajú dve osobitné 

ustanovenia: 

 

 osoba má nárok na rehabilitačnú dávku, ak je možná jej rehabilitácia. 

Rehabilitačná dávka sa môže poskytovať na dobu požadovanú na rehabilitáciu až do 

hranice troch rokov od začiatku čerpania dávky. 

 osoba so zmenenou schopnosťou pracovať má nárok na dávku v invalidite, ak sa 

neodporúča rehabilitácia, ak jej rehabilitácia nie je možná, alebo ak osoba do piatich 

rokov dosiahne dôchodkový vek. 

 

Dávky pre osoby so zmenenou schopnosťou pracovať sú dávky zdravotného poistenia. 

Aké dávky sa poskytujú? 

Dávky pre osoby so zmenenou schopnosťou pracovať  

Suma závisí od priemernej mesačnej mzdy poberateľa a jej minimálna výška sa odvíja 

od určitých percentuálnych hodnôt minimálnej mzdy. 
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Rehabilitačná dávka: 

 osoby, ktoré je možné rehabilitovať v rámci očakávaného časového obdobia: 

 Výška: 35 % priemerného mesačného príjmu; 

 Dolná hranica: 30 % minimálnej mzdy; 

 Horná hranica: 40 % minimálnej mzdy. 

 

 osoby, ktoré potrebujú trvalú rehabilitáciu: 

 Výška: 45 % priemerného mesačného príjmu; 

 Dolná hranica: 40 % minimálnej mzdy; 

 Horná hranica: 50 % minimálnej mzdy. 

 

Dávka pri postihnutí sa mení v závislosti od rozhodnutia o zdravotnom stave a 

možnosti rehabilitácie: 

 Výška: 40 – 70 % priemerného mesačného príjmu; 

 Dolná hranica: 30 – 55 % minimálnej mzdy; 

 Horná hranica: 45 % alebo 150 % minimálnej mzdy. 

Ako získať dávky v invalidite? 

Nárok na dávku hodnotí rehabilitačná komisia, ktorá vykoná viacdisciplinárne 

vyšetrenie (tzv. „komplexné hodnotenie“) týkajúce sa zdravotného stavu a možnosti 

rehabilitácie žiadateľa. 

 

Od 1. januára 2012 je možné požiadať o dávky pre osoby so zmenenou schopnosťou 

pracovať bez poplatku prostredníctvom príslušnej tlačenej alebo elektronickej 

prihlášky v novozaložených rehabilitačných orgánoch župných úradov v mieste 

bydliska žiadateľa. 

 

Žiadateľ môže byť vyzvaný, aby sa dostavil pred rehabilitačnú komisiu na komplexné 

hodnotenie. Neuposlúchnutie môže viesť k ukončeniu procesu. 

 

Počas komplexného hodnotenia komisia preskúma zdravotný stav žiadateľa a to, či sa 

kvalifikuje na rehabilitáciu. Ak áno, komisia vydá rozhodnutie o rehabilitácii. 

 

Dávky v invalidite a rehabilitačné dávky vypláca riaditeľstvo pre vyplácanie 

dôchodkov. 
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Kapitola VI: Starobné dôchodky a dávky v starobe 

Kedy máte nárok na dávky v starobe? 

Všeobecná reforma maďarského dôchodkového systému sa uskutočnila v roku 1997. 

Nový dôchodkový systém spočíva na dvoch hlavných pilieroch: 

 V období od roku 1998 do novembra 2010: 

 Prvým pilierom je povinný priebežný systém financovaný z príspevkov, ktorý 

zapadá do systému sociálneho poistenia. Riadi  ho ministerstvo pre ľudské 

zdroje a spravuje ústredná správa národného dôchodkového poistenia a jej 

riaditeľstvá. Riaditeľstvo pre vyplácanie dôchodkov je poverené vyplácaním 

všetkých dôchodkov  patriacich do prvého piliera a všetkých druhov dôchodkov. 

 Druhý pilier zahŕňal povinné kapitálové súkromné dôchodkové sporenie, 

spravované mnohými dôchodkovými poisťovňami a sporiteľňami, ktoré 

kontroluje ministerstvo národného hospodárstva. 

 Od 3. novembra 2010 je povinný dôchodkový systém štátny. Maďarsko sa vrátilo 

k dvojpilierovému dôchodkovému systému založenému na povinnom systéme 

sociálneho poistenia a dobrovoľnom súkromnom dôchodkovom sporení. 

 

 

Nárok na starobný dôchodok majú osoby, ktoré dosiahli vek odchodu do dôchodku 

stanovený zákonom a ktoré odpracovali požadovaný počet rokov. Vek odchodu do 

dôchodku je od roku 2009 určený na 62 rokov tak pre mužov, ako aj pre ženy. Od 

roku 2010 sa vek odchodu do dôchodku postupne predlžuje (o pol roka pre každú 

vekovú skupinu), pričom od roku 2022 bude vek odchodu do dôchodku pre osoby 

narodené v roku 1957 a neskôr 65 rokov. Prvé osoby, ktorých sa týka predmetné 

zvýšenie, sú osoby narodené v roku 1952. 

Príslušný vek odchodu do dôchodku je podľa roku narodenia takýto: 

 

Rok narodenia  Vek odchodu do dôchodku 

 

Do 1. januára 1952  62 

1952    62,5 

1953    63 

1954    63,5 

1955    64 

1956    64,5 

1957 a ďalej   65 

 

Starobný dôchodok možno priznať, aj keď osoba stále vykonáva zárobkovú činnosť, 

a to v maximálnej príjmovej výške stanovenej zákonom. Od 1. apríla 2007 

príjemcovia dôchodku, ktorí sú zamestnaní, sú povinný platiť príspevky dôchodkového 

poistenia zo svojho príjmu. Po odpracovaní (a platení poistného príspevku) 365 dní sa 

ich dôchodok zvýši o 0,45 % ich mesačnej mzdy, ktorá slúžila ako vymeriavací základ. 

 

Podľa nových pravidiel, ktoré vstúpili do platnosti 1. januára 2012, sa dávky 

poskytované zákonným dôchodkovým systémom považujú za starobné dôchodky (iba 

v prípade poberateľov v dôchodkovom veku), 40-ročné obdobie získania nároku v 

prípade žien (nők 40 év jogosultsági idővel) a pozostalostné dávky. 
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Predčasný dôchodok 

Takzvané „40-ročné obdobie získania nároku v prípade žien“ (nők 40 év jogosultsági 

idővel), a to pre ženy bez ohľadu na vek, ktoré splnili podmienku 40-ročného obdobia 

získania nároku a nevykonávajú zárobkovú činnosť. Obdobie získania nároku sa 

vzťahuje na každé obdobie zárobkovej činnosti alebo poberania tehotenských dávok 

(Terhességi-gyermekágyi segély), rodinných prídavkov (Gyermekgondozási díj), 

prídavkov na domácu starostlivosť o deti (gyermekgondozási segély) a prídavkov na 

výchovu detí (gyermeknevelési támogatás) alebo prídavkov na opateru detí súvisiacich 

s výchovou detí (Ápolási díj). Okrem uvedeného obdobia poberania dávok súvisiacich s 

výchovou detí je potrebných 32 rokov zárobkovej činnosti alebo 30 rokov zárobkovej 

činnosti v prípade poberania prídavkov na opateru detí. Obdobie získania nároku sa 

skráti o jeden rok za každé dieťa vychované v domácnosti v prípade žien 

vychovávajúcich 5 a viac detí, pričom maximálne skrátenie môže byť o 7 rokov. 

 

Od 1. januára 2012 sú niekdajšie dávky predčasného dôchodku s výnimkou „40-

ročného obdobia získania nároku v prípade žien“ (nők 40 év jogosultsági idővel) 

združené ako „dávky pred odchodom do dôchodku“ (korhatár előtti ellátás). Na tieto 

dávky pre ľudí v preddôchodkovom veku majú nárok: 

 

 osoby, ktoré spĺňajú podmienky veku a počtu odpracovaných rokov požadovaných 

na získanie predčasného dôchodku (Előrehozott öregségi nyugdíj) alebo zníženého 

predčasného dôchodku (Csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj) pred 

31. decembrom 2011; 

 ženy narodené v roku 1953, ktoré dosiahli vek 59 rokov a odpracovali aspoň 37 

rokov pred počiatočným dátumom dávky pred odchodom do dôchodku, najneskôr 

však 31. decembra 2012; 

 osoby, ktoré získali nárok na niekdajší predčasný dôchodok z dôvodu práce v 

nebezpečných podmienkach (korkedvezményes öregségi nyugdíj) pred 

počiatočným dátumom vyplácania dávok pre ľudí v preddôchodkovom veku, 

najneskôr však 31. decembra 2012; 

 osoby, ktoré získali nárok na banícky dôchodok (bányásznyugdíj) pred 

31. decembrom 2011; 

 osoby, ktoré získali nárok na starobný dôchodok pre umelcov pred 

31. decembrom 2011; 

 osoby, ktorých zamestnanecký pomer bol ukončený pred 1. januárom 2012 a 

ktoré sa k danému dátumu kvalifikovali na získanie predčasného dôchodku po 

splnení určitých podmienok. Viac informácií nájdete v tabuľkách systému MISSOC. 

 

Osoby, ktoré získali nárok na predčasný dôchodok z dôvodu práce v nebezpečných 

podmienkach, môžu požiadať o dávku pred odchodom do dôchodku toľko rokov pred 

dosiahnutím dôchodkového veku, koľko rokov predčasného dôchodku z dôvodu práce 

v nebezpečných podmienkach dosiahli do 31. decembra 2012, alebo, ak začali dávku 

čerpať v roku 2012, do dňa pred dňom začiatku čerpania tejto dávky. 

 

Dávky pred odchodom do dôchodku 

V roku 2005 bol zavedený nový nástroj na trhu práce. Ide o program prémiových 

rokov určený na udržanie starších osôb v aktívnom zamestnaní. Cieľom programu je 

poskytnúť osobám pracujúcim vo verejnej správe zjednodušiť odchod do dôchodku 

tým, že sa im umožní vykonávať svoju činnosť na skrátený úväzok. Zamestnanci vo 

verejnej správe, ktorí budú mať o tri roky nárok na dôchodok a odpracovali aspoň 25 

rokov, súhlasiaci s účasťou v programe práce so skráteným úväzkom v rámci 

programu, pričom budú poberať 70 % svojej predchádzajúcej mzdy, zostávajú 

http://www.missoc.org/MISSOC/comparativeTables
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zamestnaní až do priznania dôchodku; čas strávený v rámci programu sa započítava 

do nárokov na sociálne poistenie. Táto dávka sa môže pokladať za dávku predčasného 

dôchodku. 

Aké dávky sa poskytujú? 

Suma dôchodku závisí od priemernej mzdy a od odpracovaných rokov (doby 

poistenia). Priemerná mzda, ktorá slúži vymeriavací základ dôchodku, sa spravidla 

určuje na základe mzdy a príjmov, z ktorých sa platil odvody do dôchodkového 

poistenia, od 1. januára 1988 do dátumu odchodu do dôchodku. V súčasnosti sa 

priemerná mzda vypočítava na základe zdanených miezd. 

 

Mzdy za predchádzajúce roky musia byť vynásobené vhodným valorizačným 

koeficientom, aby ich suma bola daná na úroveň súm druhého roka predchádzajúceho 

dôchodku. Od roku 2008 sa musí čistá priemerná mzda za niektoré roky prepočítať, 

aby dosiahla úroveň roka predchádzajúceho odchodu do dôchodku. 

Minimálny dôchodok 

Maďarský dôchodkový systém ustanovuje minimálny dôchodok pre osoby spĺňajúce 

podmienku, že majú odpracovaných aspoň 20 rokov. V takom prípade má daná osoba 

nárok na minimálny dôchodok vo výške 28 500 HUF (100 EUR) za mesiac. Ak je však 

výška priemerného základu na výpočet výšky príspevkov nižšia ako výška 

minimálneho dôchodku, suma dôchodku sa rovná 100 % priemernej mesačnej mzdy. 

Odloženie dôchodku 

V prípade, že osoba odpracovala 20 rokov a dosiahla dôchodkový vek, ale dôchodok 

jej nebol priznaný a naďalej pracovala aspoň 30 dní, bude mať nárok na zvýšenie 

dôchodku. Za každé obdobie 30 dní navyše dosahuje toto zvýšenie 0,5 % sumy 

dôchodku. V takomto prípade môže suma dôchodku prekročiť po zvýšení priemernú 

mesačnú mzdu, ktorá slúži za základ výpočtu dôchodku. 

Podpora pri úmrtí 

Podľa maďarských právnych predpisov existujú dva druhy podpory pri úmrtí: náhrada 

nákladov spojených s pohrebom a pohreb na náklady orgánov verejnej moci. 

 

Náhrada nákladov spojených s pohrebom: Miestna správa môže priznať náhradu 

nákladov spojených s pohrebom osobe, ktorá si vezme na starosť pohreb zosnulého 

bez toho, aby to bola jej povinnosť, alebo v prípade, ak je blízky zosnulého síce 

známy, ale nemôže uhradiť pohrebné náklady bez toho, aby neohrozil vlastné 

prostriedky na živobytie alebo prostriedky na živobytie svojej rodiny. Výška tohto 

príspevku nemôže byť nižšia ako minimálna suma mesačného starobného dôchodku na 

rodinu a v prípade osamelých osôb nemôže byť nižšia ako 150 % tohto dôchodku. 

Náhrada nákladov na pohreb nemôže byť nižšia ako 10 % nákladov na najlacnejší 

pohreb, ale môže pokryť celé náklady, ak by výdavky ohrozili prostriedky na živobytie 

žiadateľa alebo jeho rodiny. 

 

Pohreb na náklady orgánov verejnej moci: Starosta územne príslušnej obce miesta 

úmrtia musí do 30 dní po oznámení úmrtia dohliadnuť na to, aby bol pohreb 

financovaný z verejných prostriedkov, ak nikto iný nemá povinnosť na to dohliadnuť, 

alebo ak osobu povinnú na to dohliadnuť nemožno nájsť, alebo ak si nevezme na 

starosť pohreb. Obec, kde mal zosnulý posledné bydlisko, uhradí pohrebné náklady. 
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Ako získať dávky v starobe? 

Dôchodkové dávky možno poskytnúť len na základe riadne podanej žiadosti. Osoby 

žijúce v Maďarsku si môžu podať takúto žiadosť na riaditeľstve dôchodkového 

poistenia osobne, poštou alebo elektronicky. Formuláre žiadosti si možno stiahnuť na 

vládnej internetovej adrese (http://www.onyf.gov.hu), alebo ich získať na každom 

úrade zodpovednom za poskytovanie služieb klientom. 

 

Žiadosť o dôchodok osôb, ktoré žijú alebo sa zdržiavajú v zahraničí (v nečlenskom 

štáte EÚ/EHP), si treba podať na riaditeľstve pre vyplácanie dôchodkov. Ak žiadosť 

nepodáva žiadateľ osobne, jeho podpis overený notárom alebo zastupiteľskými úradmi 

Maďarskej republiky v zahraničí či zahraničnými úradmi treba priložiť na vytlačenom 

tlačive. 

 

http://www.onyf.gov.h/
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Kapitola VII: Pozostalostné dávky 

Kedy máte nárok na pozostalostné dávky? 

Základnou podmienkou na to, aby pozostalí poistenca mohli získať pozostalostné 

dávky, je, aby bola oprávnená osoba (zosnulý) poistená požadovaný počet rokov, 

alebo aby poberala pred úmrtím starobný alebo invalidný dôchodok. Osoba, ktorá 

úmyselne spôsobila smrť oprávnenej osoby, v súlade s rozsudkom vyneseným súdom, 

nemá nárok na dávky. Vdovský/vdovecký alebo sirotský dôchodok sa priznáva 

vdovcovi/vdove a sirote po úmrtí poistenca z dôvodu pracovného úrazu (ujma 

profesionálneho pôvodu). 

Vdovský/vdovecký dôchodok 

Na vdovský/vdovecký dôchodok (Özvegyinyugdíj) majú nárok tie osoby, ktorých 

manželský partner zomrel ako starobný dôchodca, alebo ktorých manželský partner: 

 

 zomrel pred dosiahnutím 22. roku života a 

 nastúpil do pracovného pomeru do 180 dní od skončenia štúdia, alebo 

 odpracoval dobu v celkovej dĺžke aspoň 2 roky, 

 zomrel vo veku od 22 do 25 rokov a odpracoval dobu v dĺžke aspoň 4 roky, 

 zomrel vo veku od 25 do 30 rokov a odpracoval dobu dĺžke aspoň 6 rokov, 

 zomrel vo veku od 30 do 35 rokov a odpracoval dobu dĺžke aspoň 8 rokov, 

 zomrel vo veku od 35 do 45 rokov a odpracoval dobu dĺžke aspoň 10 rokov, 

 zomrel po dosiahnutí 45. roku života a odpracoval dobu v dĺžke aspoň 15 rokov. 

 

Nárok na vdovský/vdovecký dôchodok majú aj osoby, ktorých manželský partner 

neodpracoval vyššie uvedené doby, no odpracoval dobu požadovanú pre mladšie 

osoby pod podmienkou, ak od dátumu dosiahnutia odpracovanej doby do dátumu 

úmrtia nedošlo k prerušeniu pracovného pomeru zosnulého manželského partnera na 

dobu dlhšiu než 30 dní. 

 

Dočasné a trvalé vdovské/vdovecké dôchodky: 

Dočasný vdovský/vdovecký dôchodok sa vypláca po dobu 1 roka alebo po dobu 

maximálne 3 rokov, ak sa vdova/vdovec stará o sirotu. 

 

Dočasný vdovský/vdovecký dôchodok sa zmení na trvalý dôchodok, ak manželský 

partner: 

 dosiahol príslušný dôchodkový vek, 

 bol uznaný za osobu so zmenenou schopnosťou pracovať, 

 má so zosnulým manželským partnerom aspoň dve maloleté deti (ktoré majú 

nárok na sirotské dávky). 

 

Vdovec/vdova, ktorých partner sa v čase od 3. novembra 2010 do 31. januára 2011 

vrátil späť do 1. piliera štátneho dôchodkového systému, má nárok na výber medzi 

vdovským/vdoveckým dôchodkom a novou dávkou: vdovskou/vdoveckou ročnou 

dávkou (özvegyi járadék). Výška vdovskej/vdoveckej ročnej dávky sa vypočíta z 

nasporenej sumy. 
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Sirotské dávky 

Sirotské dávky prináležia každému dieťaťu pochádzajúceho z manželstva alebo 

spolužitia, vychovávanému v jednej domácnosti v rámci manželstva alebo spolužitia. 

Sirotské dávky z dôvodu úmrtia biologického rodiča neprináležia dieťaťu, ktoré bolo 

osvojené, až na prípad, keď dieťa bolo osvojené manželom/manželkou biologického 

rodiča.  

 

Sirotský dôchodok prináleží aj súrodencom,  vnúčatám, pravnúčatám a 

prapravnúčatám, ak žili v jednej domácnosti so zosnulým a ak v ich rodine nie je nik 

povinný alebo schopný ich vychovávať. 

Rodičovský dôchodok 

Nárok na rodičovský dôchodok má rodič, ktorého dieťa odpracovalo počet rokov 

potrebný na vznik nároku na starobný alebo invalidný dôchodok, alebo poberalo 

starobný alebo invalidný dôchodok a zomrelo, ak v čase úmrtia dieťaťa je rodič 

postihnutý, alebo dosiahol vek 65 rokov a do veľkej miery bol závislý od svojho dieťaťa 

počas posledného roku jeho života. 

Aké dávky sa poskytujú? 

Vdovský/vdovecký dôchodok 

Dočasný vdovský/vdovecký dôchodok sa vo všeobecnosti priznáva na obdobie jedného 

roka od dátumu úmrtia manželského partnera (ak sa pozostalý partner stará o sirotu 

dôchodok sa môže priznať na max. tri roky).  

 

Po zániku nároku na dočasný vdovský/vdovecký dôchodok prináleží osobe definitívny 

vdovský/vdovecký dôchodok, ak dosiahla vekovú hranicu oprávňujúcu na starobný 

dôchodok (t. j. vek odchodu do dôchodku) alebo ak je postihnutá, alebo ak sa stará 

minimálne o dve siroty (alebo o postihnutú sirotu alebo sirotu s trvalou chorobou) po 

zosnulom. Definitívny vdovský/vdovecký dôchodok prináleží aj vtedy, ak k už 

uvedeným situáciám dôjde v priebehu 15 rokov po úmrtí zosnulého, ak sa tak stalo do 

1. marca 1993, alebo v rozpätí 10 rokov, ak sa tak stalo po 28. februári 1992.  

 

Suma dočasného vdovského/vdoveckého dôchodku dosahuje 60 % sumy dôchodku, 

na ktorý mal alebo by mal nárok zosnulý. Výška definitívneho vdovského/vdoveckého 

dôchodku tiež dosahuje 60 % sumy dôchodku zosnulého, ak dotknutá osoba nepoberá 

aj iný typ dôchodku. Ak dotknutá osoba má nárok na poberanie vlastného dôchodku, 

výška vdovského/vdoveckého dôchodku dosahuje 30 % dôchodku zosnulého.  

 

V prípade, že je viacero príjemcov, vdovský/vdovecký dôchodok sa musí rozdeliť 

medzi nich rovnakým dielom. Nie je stanovený zákonný maximálny dôchodok. 

Sirotské dávky 

Sirotské dávky prináležia dieťaťu až do dosiahnutia veku 16 rokov, alebo kým 

neskončilo denné štúdium maximálne do veku 25 rokov. Ak dieťa získa postihnutie 

pred zánikom nároku na sirotský dôchodok, má na ne nárok počas celej doby 

invalidity bez ohľadu na svoj vek. 
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Na sirotské dávky má nárok dieťa, ktorého rodič pred smrťou odpracoval potrebný 

počet rokov na priznanie vdovského/vdoveckého dôchodku, alebo zomrel ako 

poberateľ starobného dôchodku. 

 

Sirotské dávky dosahujú výšku 30 % dôchodku príjemcu a 60 % v prípade, že obaja 

rodičia zomreli, alebo ak pozostalý rodič je postihnutý. Od roku 2010 nemôže byť 

sirotský dôchodok nižší ako 24 250 HUF (85 EUR). Ak má dieťa nárok na sirotské 

dávky po oboch rodičoch, prizná sa mu výhodnejšia sirotská dávka. 

Rodičovský dôchodok 

Rodičovský dôchodok sa vypočítava rovnakým spôsobom a pri rovnakých 

podmienkach (60 alebo 30 %) ako v prípade vdovského/vdoveckého dôchodku. Ak sú 

príjemcami rodičovského dôchodku viaceré osoby, ten sa medzi ne musí rozdeliť 

rovnakým dielom. Nie je stanovený zákonný maximálny dôchodok. 

Ako získať pozostalostné dávky? 

Dôchodkové dávky možno poskytnúť len na základe riadne podanej žiadosti. Osoby 

žijúce v Maďarsku si môžu podať takúto žiadosť na každom riaditeľstve dôchodkového 

poistenia osobne, poštou alebo elektronicky. Formuláre žiadosti si možno stiahnuť na 

vládnej internetovej adrese (http://www.onyf.gov.hu), alebo ich získať na každom 

úrade zodpovednom za poskytovanie služieb klientom. 

 

Žiadosť o dôchodok osôb, ktoré žijú alebo sa zdržiavajú v zahraničí (v nečlenskom 

štáte EÚ/EHP), si treba podať na riaditeľstve pre vyplácanie dôchodkov. Ak žiadosť 

nepodáva žiadateľ osobne, jeho podpis overený notárom alebo zastupiteľskými úradmi 

Maďarskej republiky v zahraničí či zahraničnými úradmi treba priložiť na vytlačenom 

tlačive. 
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Kapitola VIII: Dávky v súvislosti s pracovnými úrazmi a 
chorobami z povolania 

Kedy máte nárok na dávky v súvislosti v pracovnými úrazmi a 
chorobami z povolania? 

Dávky z dôvodu úrazu môžu získať v rámci systému zdravotného poistenca okrem 

poistencov a osôb pokladaných za poistencov individuálni podnikatelia alebo spoločníci 

na riadnom dôchodku alebo poberajúci vdovský/vdovecký dôchodok, ktorí dosiahli 

dôchodkový vek, alebo dôchodcovia z osobného dôvodu, ktorí sú členmi družstva 

a vykonávajú ziskovú či zárobkovú činnosť na základe iných pracovných zmlúv. 

 

Poistenie sa týka všetkých poranení a chorôb, ku ktorým došlo počas práce, 

alebo ktoré sú spojené s prácou, ku ktorým došlo počas cesty do práce alebo z práce 

(pracovné úrazy), ako aj chorôb, zhoršenia zdravotného stavu spôsobených osobitným 

nebezpečenstvom vykonávanej práce (choroby z povolania). Zoznam chorôb 

z povolania spravuje vláda. Poistenie sa nevzťahuje na poranenia a choroby, ku 

ktorým došlo výlučne z dôvodu správania postihnutej osoby. 

 

Plateniu povinných príspevkov zdravotného poistenia zamestnancom 

a zamestnávateľom oprávňuje poistenca na zdravotnú starostlivosť v prípade úrazu. 

Patria sem: 

 vecné dávky zdravotnej starostlivosti, 

 peňažné dávky, napr. úrazové dávky alebo úrazový príspevok. 

Aké dávky sa poskytujú? 

Vecné dávky 

Vecné dávky zahŕňajú vo všeobecnosti lekársku starostlivosť, 100-percentnú úhradu 

liekov, zdravotníckych pomôcok a zdravotnej starostlivosti požadovanej z dôvodu 

poškodenia zdravia, ako aj niektoré bezplatné úkony zubnej starostlivosti, ktoré sú 

spojené s chorobou alebo poranením.  

 

Okrem uvedených osôb poistenie kryje maďarských občanov zapísaných na denné 

štúdium na stredných a vysokých školách, alebo navštevujúcich praktický výcvik, 

pacientov, ktorí sa liečia v zariadeniach sociálnej terapie, väzňov, dobrovoľníkov 

vykonávajúcich verejnoprospešné práce alebo činnosti a pracovníkov s dočasným 

pracovným povolením. 

Nemocenské dávky v súvislosti s pracovným úrazom  

Nemocenské dávky v súvislosti s pracovným úrazom (Baleseti táppénz) sa priznávajú 

osobe, ktorá je v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania 

práceneschopná a ktorá z dôvodu svojho zdravotného stavu alebo chýbania 

terapeutického prístroja nemôže vykonávať svoju prácu. Výška dávok sa rovná 100 % 

sumy príjmu (90 % v prípade, ak sa úraz stal na ceste z alebo do práce). Dávky sa 

priznávajú na jeden rok, ale toto obdobie možno predĺžiť o jeden rok. 
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Úrazová renta  

Úrazovú rentu (Baleseti járadék) môžu poberať osoby, ktoré majú zníženú 

práceschopnosť o viac ako 13 až 15 % v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby 

z povolania a ktoré nemajú nárok na úrazový invalidný dôchodok. Ak je miera 

práceneschopnosti nižšia alebo rovná 25 %, úrazová renta sa vypláca počas dvoch 

rokov; ak je táto miera vyššia ako 25 %, renta sa vypláca počas celej doby zníženej 

práceschopnosti. Výška úrazovej renty závisí od miery práceneschopnosti 

a predstavuje 8, 10, 15 alebo 30 % priemerného mesačného príjmu. 

Invalidný dôchodok v dôsledku pracovného úrazu 

Od 1. januára 2012 je vyplácanie týchto dávok zrušené. Pozri časť o dávkach v  

invalidite. 

Ako získať dávky v súvislosti s pracovnými úrazmi a chorobami z 

povolania? 

Novoustanovená poverená odborná rehabilitačná skupina vypracuje komplexný 

posudok zohľadňujúci zdravotnícke, sociálne i pracovné hľadiská. Na základe tohto 

posudku daná skupina rozhodne o rozsahu poškodenia zdravia, práceschopnosti 

a schopnosti absolvovať rehabilitáciu. Zároveň prijme rozhodnutia týkajúce sa 

usmernení vo výkone rehabilitácie a dĺžky jej trvania. 

 

Dávky možno poskytnúť len na základe riadne podanej žiadosti. Osoby žijúce 

v Maďarsku si môžu podať takúto žiadosť na každom riadiacom orgáne zdravotného 

poistenia osobne, poštou alebo elektronicky. Formuláre žiadosti si možno stiahnuť na 

vládnej internetovej adrese (http://www.oep.hu), alebo ich získať na každom úrade 

zodpovednom za správu dôchodkov. 

 

Žiadosť o dôchodok osôb, ktoré žijú alebo sa zdržiavajú v zahraničí (v nečlenskom 

štáte EÚ/EHP), si treba podať na riaditeľstve regionálneho dôchodkového poistenia 

stredného Maďarska. Ak žiadosť nepodáva žiadateľ osobne, jeho podpis overený 

notárom alebo zastupiteľskými úradmi Maďarskej republiky v zahraničí či zahraničnými 

úradmi treba priložiť na vytlačenom tlačive. 
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Kapitola IX: Rodinné dávky 

Kedy máte nárok na rodinné dávky? 

Systém pomoci rodinám v Maďarsku zahŕňa tieto dávky: 

 prídavky na deti, 

 príspevky na starostlivosť o deti v domácnosti, 

 príspevky na výchovu detí, 

 príspevok pri narodení dieťaťa, 

 dávka v tehotenstve a materstve, 

 prídavok na opatrovanie dieťaťa. 

 

Dávky uvedené v prvých štyroch bodoch priznáva a vypláca maďarská štátna 

pokladnica a jej regionálne pobočky. Dávky uvedené v posledných dvoch bodoch 

priznáva a vypláca národná zdravotná poisťovňa a jej regionálne pobočky, ako aj 

platobné útvary sociálneho poistenia vo veľkých podnikoch. 

Prídavky na deti 

Sú to mesačné rodinné prídavky na náklady na výchovu a vzdelávanie detí v rámci 

rodiny. Rodinné prídavky prináležia biologickému rodičovi, manželskému partnerovi 

biologického rodiča, adoptívnemu rodičovi, pestúnovi, profesionálnemu rodičovi, 

poručníkovi, ako aj každej osobe, u ktorej bolo dieťa dočasne umiestnené. Príjemca 

môže požiadať o prídavky na výchovu dieťaťa od jeho narodenia, ako na dieťa 

preukázateľne navštevujúce školu alebo na dieťa, ktoré je zapísané do zariadenia 

verejného školstva až do veku 20 rokov (v prípade osobitných vzdelávacích potrieb až 

do veku 23 rokov) a ktoré žije pod jednou strechou s príjemcom. V prípade určitého 

počtu neospravedlnených absencií dieťaťa v škole sa vyplácanie dávok pozastaví. 

Rodinné prídavky neprináležia študentovi zapísanému na vysokej škole. Dieťa, ktoré 

žije dočasne mimo rodiny, aby študovalo v cudzine, alebo aby podstúpilo liečbu, sa 

tiež pokladá za dieťa vychovávané v domácnosti. 

Príspevky na starostlivosť o deti 

Príspevky na starostlivosť o deti prináležia rodičovi, pestúnovi, opatrovníkovi dieťaťa 

vychovávaného v jednej domácnosti až do veku troch rokov alebo v prípade dvojičiek 

až do prvého roka povinnej školskej dochádzky a v prípade dieťaťa trpiaceho 

pretrvávajúcou chorobou alebo vážne postihnutého dieťaťa až do veku 10 rokov. Túto 

dávku môže poberať aj starý rodič, ak dieťa dosiahne vek jedného roka a ak sa 

vychováva v dome rodičov s výslovným písomným súhlasom rodičov. Rodič poberajúci 

príspevky na starostlivosť o deti nemôže byť zamestnaný, až kým dieťa nedosiahne 

vek jedného roka. Od dosiahnutia jedného roka dieťaťa môže rodič pracovať, nie však 

viac než 30 hodín týždenne, s výnimkou prípadu, ak pracuje z domu. Rodič chorého 

dieťaťa môže vykonávať zárobkovú činnosť bez časových obmedzení od jedného roka 

veku dieťaťa. Rodič dvojčiat môže od jedného roka veku dieťaťa vykonávať prácu na 

plný úväzok, v takom prípade však poberá len všeobecný príspevok na starostlivosť 

o dieťa v domácnosti. Ak sa rozhodne pracovať menej než 30 hodín týždenne, má 

nárok na vyšší príspevok pre dvojčatá. Starý rodič nemôže vykonávať zárobkovú 

činnosť do veku troch rokov dieťaťa, ale po dosiahnutí troch rokov veku dieťaťa môže 
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príjemca vykonávať zárobkovú činnosť, nie však viac než 30 hodín týždenne, alebo 

prácu z domu bez časových obmedzení.  

Podpora na výchovu detí 

Táto podpora prináleží rodičovi, pestúnovi, opatrovníkovi, ktorý vychováva vo svojej 

domácnosti tri a viac maloletých detí. Nárok na tieto prídavky vzniká, keď najmladšie z 

detí dosiahne vek troch rokov, až kým nedosiahne osem rokov. Osoba poberajúca 

podporu na výchovu detí môže vykonávať zárobkovú činnosť maximálne v rozsahu 30 

hodín týždenne alebo bez obmedzenia, ak vykonáva svoju činnosť doma. Príspevky na 

starostlivosť o deti a podpora na výchovu detí sa nemôžu poberať súbežne. 

Príspevok pri narodení dieťaťa a dávka v tehotenstve a materstve 

Pozri časť o dávkach v materstve a dávkach v otcovstve. 

Prídavok na opatrovanie dieťaťa 

Rodič pokladaný za poistenca v systéme zdravotného poistenia (matka alebo otec) 

môže až do veku 2 rokov dieťaťa poberať prídavok na opatrovanie dieťaťa. Tento 

prídavok sa vypláca jednému z rodičov po ukončení obdobia priznania príspevkov 

v tehotenstve a materstve alebo po období rovnakého trvania ako toto obdobie. Táto 

dávka sa nevypláca v nasledujúcich prípadoch:  

 príjemca vykonáva zárobkovú činnosť akýmkoľvek spôsobom (s výnimkou odmien 

priznaných za činnosti chránené autorským právom), alebo vykonáva činnosť, ktorej 

odmeňovanie si vyžaduje úradný súhlas, 

 príjemca dostáva celú sumu svojej mzdy bez toho, že by pracoval (ak dostáva len 

časť svojej mzdy, prídavok na opatrovanie dieťaťa zodpovedá časti nepoberanej 

mzdy), 

 príjemca poberá ďalšie pravidelné peňažné dávky (napríklad nemocenské, invalidný 

dôchodok, starobný dôchodok) uvedené v zákone III z roku 1993 o správe 

a dávkach sociálneho zabezpečenia, 

 príjemca nemôže vychovávať svoje dieťa pod vlastnou strechou, keďže dieťa bolo 

dočasne umiestnené, dočasne alebo na dlhšie obdobie zverené výchovnému 

zariadeniu, alebo bolo dané do internátu sociálneho zariadenia na viac ako 30 dní; 

 dieťa príjemcu je umiestnené v dennom zariadení (napríklad jasle alebo opatrovanie 

rodinného typu) s výnimkou zariadení na integráciu alebo opätovnú integráci, 

 príjemca je vo vyšetrovacej väzbe, zadržaný alebo uväznený. 

 

Výška prídavku na opatrovanie dieťaťa dosahuje 70 % sumy priemernej dennej mzdy, 

pričom nemôže prekračovať 70 % dvojnásobku minimálnej mzdy. 

Aké dávky sa poskytujú? 

Prídavky na deti 

Výška rodinných prídavkov (na mesiac) v r. 2012:  

 rodina s jedným dieťaťom 12 200 HUF (43 EUR), 

 rodina s jedným rodičom a jedným dieťaťom 13 700 HUF (48 EUR), 

 rodina s dvoma deťmi 13 300 HUF (47 EUR) na dieťa, 

 rodina s jedným rodičom a dvoma deťmi, 14 800 HUF (52 EUR) na dieťa, 
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 rodina s troma a viac deťmi 16 000 HUF (56 EUR) na dieťa, 

 rodina s jedným rodičom a troma a viac deťmi 17 000 HUF (60 EUR) na dieťa, 

 rodina s jedným dieťaťom trpiacim pretrvávajúcou chorobou alebo vážne 

postihnutým dieťaťom 23 000 HUF (81 EUR), 

 rodina s jedným rodičom a s jedným dieťaťom trpiacim pretrvávajúcou chorobou 

alebo vážne postihnutým dieťaťom 25 900 HUF (91 EUR). 

Prídavky prináležia a sú vyplácané za celý mesiac bez ohľadu na dátum podania 

žiadosti a dátum ukončenia dávok. 

 

Príspevky na starostlivosť o deti 

Príspevky na starostlivosť o dieťa bez ohľadu na počet detí sa rovná minimálnej výške 

starobného dôchodku; s výnimkou dvojčiat, v prípade ktorých sa táto výška vynásobí 

počtom detí; v prípade častí mesiaca sa prídavok vypočítava v tridsatinách mesačnej 

sumy. 

Podpora na výchovu detí 

Podpora na výchovu detí bez ohľadu na počet detí sa rovná minimálnej výške 

starobného dôchodku; v prípade častí mesiaca sa prídavok vypočítava v tridsatinách 

mesačnej sumy. 

Prídavok na opatrovanie dieťaťa 

Výška prídavku na opatrovanie dieťaťa sa rovná 70 % denného priemerného hrubého 

zárobku za predchádzajúci rok, pričom zhora je táto suma ohraničená 70 % 

dvojnásobku minimálnej mzdy. 

Ako získať rodinné dávky? 

Za oblasť rodinných dávok zodpovedá ministerstvo pre ľudské zdroje (Emberi 

Erőforrások Minisztériuma). Dávky na podporu rodiny sa vyplácajú z hlavného 

rozpočtu a zo zdravotnej poisťovne (Egészségbiztosítási Pénztár), no v praxi ich 

prevádzkuje a spravuje maďarská štátna pokladnica a národná zdravotná poisťovňa. 

 

Nárok na poberanie dávok si treba uplatniť podaním príslušnej žiadosti na maďarskú 

štátnu pokladnicu. Štandardné formuláre týchto žiadostí sú k dispozícii v regionálnych 

pobočkách štátnej pokladnice alebo prostredníctvom internetu. Adresa internetovej 

stránky je: www.allamkincstar.gov.hu Formuláre sú k dispozícii aj v anglickom jazyku. 

K dispozícii je aj širokospektrálny telefonický informačný systém v maďarskom jazyku 

na telefónnom čísle: +36-1-452-2900.  

../KrajciovaM/www.allamkincstar.gov.hu%20


 
Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie 

 Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Maďarsku 

Júl 2012  27 

 

Kapitola X: Nezamestnanosť 

Kedy máte nárok na dávky v nezamestnanosti? 

Uchádzač o zamestnanie je osoba, ktorá je zaevidovaná ako uchádzač o zamestnanie 

na národnom úrade práce, teda spĺňa zákonné a iné podmienky umožňujúce jej 

pracovať (napríklad osoba nepotrebuje povolenie na prácu); aj štátni príslušníci 

z EÚ/EHP sú hodnotení ako uchádzači o zamestnanie, hoci potrebujú povolenie na 

pobyt. Nemôže ísť o študenta v dennom štúdiu alebo o osobu majúcu nárok na 

starobný dôchodok, dávky pred odchodom do dôchodku (korhatár előtti ellátás) alebo 

dávky pre osoby so zmenenou schopnosťou pracovať (megváltozott munkaképességű 

személyek ellátásai), a jej príjem nemôže pochádzať, s výnimkou príležitostnej práce, 

z iných aktivít. Uchádzač o zamestnanie musí spolupracovať s národným úradom 

práce. 

 

Uchádzač o zamestnanie, ktorý pracoval aspoň 360 dní za tri roky predchádzajúce 

momentu, keď sa stal nezamestnaným, má nárok na dávku v nezamestnanosti. 

Vzhľadom na to, že za desať odpracovaných dní vzniká nárok na jednodňovú podporu, 

najkratšou dobou, počas ktorej sa priznáva dávka v nezamestnanosti, je 36 dní, 

pričom najdlhšia doba je 90 dní. 

 

Dávku v nezamestnanosti možno priznať uchádzačovi o zamestnanie, ktorý bol 

poistený aspoň 200 dní za štyri predchádzajúce roky. Ďalšie podrobnosti pozri nižšie 

v časti Aké dávky sa poskytujú?. 

Aké dávky sa poskytujú? 

Systém dávok v nezamestnanosti zahŕňa aktívne dávky a pasívne dávky. V rámci 

pasívnej pomoci pri hľadaní práce môže uchádzač o zamestnanie získať dávky spojené 

s trhom práce, dostávať informácie o trhu práce a zamestnanosti a v oblasti opätovnej 

integrácie rady týkajúce sa miestnej zamestnanosti, pracovných ponúk. Uchádzač 

o zamestnanie sa môže okrem toho zúčastňovať školení, aktivačných programov na 

začiatok podnikania. Navyše existujú mnohé formy podpory zamestnanosti, ktorých 

príjemcom je zamestnávateľ (podpora vytvárania a zachovania pracovných miest, 

podpora zamestnávania mladých a postihnutých ľudí). Aktívna podpora zahŕňa dávku 

v nezamestnanosti určenú ľuďom, ktorí stratili zamestnanie, a pomoc 

v nezamestnanosti pred odchodom do dôchodku. Pre poistené samostatne zárobkovo 

činné osoby nie je určená žiadna osobitná dávka. Dostávajú teda rovnakú dávku v 

nezamestnanosti ako zamestnanci. 

Dávky v nezamestnanosti 

Zákon ustanovuje priznanie dávok v nezamestnanosti na dobu s maximálnou dĺžkou 

90 dní. Suma dávky sa rovná 60 % predchádzajúcej priemernej mzdy, no nesmie 

prevýšiť 100 % minimálnej mzdy (t. j. 93 000 HUF (326 EUR)). 

 

Suma dávky v nezamestnanosti sa vypočítava na základe priemernej mzdy poberanej 

počas štyroch kalendárnych štvrťrokov predchádzajúcich nezamestnanosti. V prípade, 

že uchádzač o zamestnanie pracoval počas štyroch predchádzajúcich štvrťrokov pre 

viacerých zamestnávateľov, suma podpory pre uchádzača o zamestnanie sa 
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vypočítava na základe priemernej mzdy poberanej u všetkých zamestnávateľov. Ak 

nemožno určiť priemernú mzdu uchádzača o zamestnanie, výška dávky v 

nezamestnanosti sa vypočítava na základe celoštátneho priemeru miezd v sektore 

činnosti jeho posledného zamestnania alebo v podobných sektoroch. 

 

Vyplácanie dávky v nezamestnanosti sa skončí: ak dotknutá osoba o to požiada, alebo 

ak dostáva dávku a pritom je vyradená zo zoznamu, ak má nárok na starobný, 

invalidný, úrazový invalidný dôchodok, na dávky pred dosiahnutím dôchodkového 

veku alebo na dávky pre osoby so zmenenou schopnosťou pracovať, alebo ak  poberá 

príjem z iných činností už viac ako 90 dní, s výnimkou príležitostnej práce, alebo ak 

súhlasí s účasťou na školení, počas ktorého dostane dávku rovnajúcu sa povinnej 

minimálnej mzde, ak študuje v dennom štúdiu, ak umrie, alebo ak sa skončila doba 

poskytovania dávky v nezamestnanosti. 

Pomoc v nezamestnanosti pred odchodom do dôchodku 

Princíp uvedený v zákone ustanovuje, že nijaká skupina nezamestnaných nemôže byť 

znevýhodnená. Pomoc v nezamestnanosti pred odchodom do dôchodku sa preto 

vypláca uchádzačovi o zamestnanie, ktorý: 

 

 najneskôr do piatich rokov dosiahne dôchodkový vek, 

 poberá dávku v nezamestnanosti  (álláskeresési járadék) aspoň 45 dní a doba 

vyplácania dávky sa chýli ku koncu, 

 dosiahne dôchodkový vek v priebehu nie viac ako 5 rokov alebo do troch rokov 

od ukončenia doby poberania dávky v nezamestnanosti, 

 nedostáva dávku pred dosiahnutím dôchodkového veku (korhatár előtti ellátás), 

výsluhovú dávku pre ozbrojené sily (szolgálati járandóság), životnú rentu pre 

baletných umelcov (balettművészeti életjáradék) alebo prechodnú rentu pre 

baníkov (átmeneti bányászjáradék), 

 dosiahol dostatočnú dobu prispievania do systému dôchodkového poistenia 

(štandardne 20 rokov). 

 

 

Zákon ustanovuje, že dávku v nezamestnanosti pred odchodom do dôchodku možno 

poskytnúť až do chvíle, keď je nadobudnutý nárok na starobný dôchodok. Výška tejto 

pomoci je 40 % minimálnej mzdy (37 200 HUF (130 EUR)) v čase podania žiadosti. Ak 

sa pri výpočte pomoci v nezamestnanosti zohľadnila nižšia suma než uvedená, pomoc 

bude ekvivalentná tejto nižšej sume. 

 

Uchádzač o zamestnanie poberajúci túto pomoc má povolené pracovať s dočasným 

pracovným povolením. Na rozdiel od dávok v nezamestnanosti príjmy pochádzajúce 

z tejto dočasnej práce nemajú nijaký vplyv na vyplácanie dávok v nezamestnanosti. 

Pokiaľ ide o ostatné, pravidlá zrušenia alebo pozastavenia pomoci v nezamestnanosti 

sú všeobecne rovnaké ako pravidlá pre dávky v nezamestnanosti. 

Ako získať dávky v nezamestnanosti? 

Zamestnanec, ktorý stratí zamestnane, sa musí zapísať na príslušnej pobočke 

národného úradu práce. Musí vyhlásiť, že sa považuje za uchádzača o zamestnanie, 

ktorý aktívne hľadá prácu. Zároveň musí spolupracovať s príslušným orgánom. Viac 

informácií sa nachádza na webovej stránke http://www.munka.hu. 

http://www.munka.hu/
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Kapitola XI: Minimálne zdroje 

Kedy máte nárok na dávky v súvislosti s minimálnymi zdrojmi? 

V Maďarsku existujú tri druhy špeciálnych nepríspevkových dávok: 

 invalidná renta, 

 nepríspevková starobná renta, 

 príspevok na dopravu. 

 

Okrem toho existuje aj dávka pre osoby v aktívnom veku.  

Invalidná renta 

Invalidná renta prináleží osobe, ktorá sa v súlade so stanoviskom príslušnej lekárskej 

komisie národného inštitútu lekárskych expertov je úplne práceneschopná, skôr než 

dosiahla vek 25 rokov, a nedostáva úrazový dôchodok alebo dávku z dôvodu úrazu. 

Invalidnú rentu možno priznať najskôr od prvého dňa mesiaca, keď žiadateľ dosiahol 

vek 18 rokov. Invalidná renta neprináleží osobe, ktorá je bezplatne umiestnená 

v nejakom zariadení.  

Nepríspevková starobná renta 

Starobná renta je príspevok priznaný starším osobám, ktoré nepoberajú príjmy 

potrebné na zabezpečenie svojej obživy. Nárok na starobnú rentu možno získať tromi 

spôsobmi: 

 osoba, ktorá dosiahla vek 62 rokov alebo zákonný dôchodkový vek a ktorej vlastný 

mesačný príjem a príjem jej manžela/manželky alebo druha/družky nepresahujú na 

osobu 160 % minimálneho starobného dôchodku, 

 osoba žijúca sama, ktorá dosiahla vek 62 rokov alebo dôchodkový vek a ktorá má 

do 75 rokov a ktorej mesačný príjem nepresahuje 95 % minimálneho starobného 

dôchodku, 

 osoba žijúca sama, ktorá dosiahla vek 75 rokov a ktorej mesačný príjem 

neprekračuje 130 % minimálneho starobného dôchodku. Mesačná suma starobnej 

renty sa vypočítava v závislosti od príslušnosti k jednej z týchto troch kategórií. 

Starobnú rentu nemožno priznať a jej vyplácanie musí byť prerušené v prípade, že 

dotknutá osoba je vo vyšetrovacej väzbe, v riadnom výkone trestu; v prípade, že 

osoba sa zdržiava viac ako tri mesiace v zahraničí, alebo ak ide o občana Európskej 

únie, ktorého povolenie na pobyt stratilo platnosť alebo bolo odobraté.  

Príspevok na dopravu 

Príspevok na dopravu sa priznáva na náhradu cestovných výdavkov, ktoré vzniknú 

osobám s veľmi zníženou mobilitou. Tento príspevok sa nepriznáva osobe, ktorá 

poberá invalidný dôchodok.  

Dávka pre osoby v aktívnom veku 

Cieľom tejto dávky je zabezpečiť minimálny životný štandard pre osoby v aktívnom 

veku (od veku 18 rokov do veku odchodu do dôchodku), ktoré nie sú zamestnané ani 

neštudujú a ktoré nemajú k dispozícii dostatočné finančné zdroje na živobytie. 
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Aké dávky sa poskytujú? 

Invalidná renta 

Invalidná renta dosahuje 33 330 HUF (117 EUR) mesačne.  

Nepríspevková starobná renta 

Čo sa týka starobného dôchodku, ak osoba nežije sama, suma starobnej renty sa 

rovná 80 % minimálneho starobného dôchodku. V prípade osoby v druhej kategórii 

(vo veku od 62 do 75 rokov žijúcej sama v jednej domácnosti) sa suma starobnej 

renty rovná 95 % minimálneho starobného dôchodku. V prípade osoby v tretej 

kategórii (domácnosť s jednou osobou nad 75 rokov veku) je to 130 % minimálneho 

starobného dôchodku. Príjemca starobnej renty môže vykonávať zárobkovú činnosť 

pod podmienkou, že predmetné zárobky neprekračujú 40 % sumy minimálneho 

starobného dôchodku. 

Príspevok na dopravu 

Výška príspevku na dopravu sa vypočíta ako súčin základnej sadzby tejto dávky 

koeficientu vzťahujúceho sa na kategóriu, do ktorej patrí dotknutá osoba. Základná 

sadzba je 7 000 HUF (25 EUR) ročne a koeficient je 1. Koeficient 3,5 sa uplatňuje pre 

osoby vo veku od 1 až 62 rokov, ktoré sa nachádzajú vo vzdelávacom procese alebo 

sú zamestnané. V prípade, že osoba so silne zníženou mobilitou vychováva neplnoleté 

deti, má tiež nárok na príplatok, ktorý je súčinom základnej sumy a koeficientu 0,5. 

V prípade, že v rámci jednej domácnosti vychovávajú deti viaceré osoby so silne 

zníženou mobilitou, všetky majú nárok na náhradu navyše bez ohľadu na počet detí, 

ktoré musia vychovávať. Počas roka, keď dôjde k príčine spôsobujúcej zníženú 

mobilitu, suma pomoci pri mobilite sa vypočítava úmerne od prvého dňa mesiaca 

nasledujúceho po podaní žiadosti. 

Dávka pre osoby v aktívnom veku 

V predmetnom rámci sa vyplácajú dva typy peňažných dávok: pravidelné sociálne 

prídavky a dávka nahrádzajúca príjem zo zamestnania. Výška sociálnych dávok závisí 

od veľkosti, zloženia a príjmu rodiny. Výška dávky nahrádzajúcej príjem zo 

zamestnania je pevne stanovená. 

Ako získať dávky v súvislosti s minimálnymi zdrojmi? 

Systém sociálnej pomoci riadia miestne samosprávy, ktoré zároveň priznávajú rôzne 

dávky sociálnej pomoci. Invalidnú rentu priznáva územne príslušná pobočka sociálnej 

poisťovne a vypláca ju dôchodková správa.  

 

Posúdenie priznania dávok uskutočňujú miestne úrady. Žiadateľ musí vyplniť formulár 

a pripojiť doklady potvrdzujúce príjem rodiny (v prípade dávky pre osoby v aktívnom 

veku (aktív korúak ellátása) je potrebné priložiť aj doklady o majetku rodiny). Za 

určitých okolností je potrebné predložiť aj ďalšie doklady, napr. doklad o poškodení 

zdravia alebo potvrdenie od úradu práce o ukončení vyplácania dávky v 

nezamestnanosti (Álláskeresési járadék). Orgán miestnej správy je povinný prijať 

rozhodnutie k žiadosti do 22 pracovných dní. Túto lehotu možno predĺžiť o ďalších 22 

pracovných dní. 
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Kapitola XII: Dlhodobá starostlivosť 

Kedy máte nárok na dlhodobú starostlivosť? 

Sociálne služby sa môžu poskytovať osobám, ktoré sú do určitej miery závislé. Ich 

potreby sú rôzne, a preto existujú aj rôzne typy opatrovateľských služieb. 

Dlhodobá starostlivosť pre staršie osoby 

Tieto služby sú poskytované: 

 podľa miery závislosti osoby,  

 ak postačuje starostlivosť kratšia ako 4 hodiny denne, danej osobe sa môže 

poskytovať domáca starostlivosť,  

 ak je potrebné poskytovať starostlivosť dlhšie ako 4 hodiny denne, danej osobe sa 

môže poskytovať starostlivosť v domovoch pre staršie osoby. 

Dlhodobá starostlivosť pre osoby s postihnutím 

Daná osoba musí: 

 mať určitý typ postihnutia, 

 byť nevidiaca alebo mať vážne poškodenie zraku, 

 byť hluchá alebo trpieť akútnou stratou sluchu, 

 mať duševné postihnutie, ktoré sa prejaví pri pôrode alebo pred dovŕšením veku 14 

rokov, 

 mať vážne fyzické alebo funkčné postihnutie, v dôsledku ktorého si vyžaduje pomoc 

inej osoby. 

Služby dlhodobej starostlivosti pre psychiatrických pacientov a osoby, ktoré 

podľahli určitej forme závislosti, a služby dlhodobej starostlivosti pre 

bezdomovcov 

Na získanie týchto služieb sa vyžaduje veľká miera odkázanosti danej osoby (t. j. daná 

osoba nie je schopná v dostatočnej miere samostatne vykonávať každodenné 

činnosti).  

Príspevok na opatrovateľskú starostlivosť 

Príspevok na opatrovateľskú starostlivosť sa vypláca osobám, ktoré poskytujú 

dlhodobú starostlivosť rodinným príslušníkom so zdravotným postihnutím alebo 

rodinným príslušníkom vo veku menej ako 18 rokov, ktorí sú trvalo chorí. 

Aké dávky sa poskytujú? 

Pojem dlhodobej starostlivosti nie je presne vymedzený a neexistuje ani osobitný 

systém dlhodobej starostlivosti. Služby dlhodobej starostlivosti sa poskytujú v rámci 

systému sociálnych služieb a zdravotnej starostlivosti. Služby dlhodobej starostlivosti 

sú založené na sociálnej pomoci a ich financovanie sa uskutočňuje zo štátneho 

rozpočtu. Poskytujú sa peňažne i vecné dávky. 
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Príspevok opatrovateľskú starostlivosť 

V prípade osôb so závažným zdravotným postihnutím sa výška pomoci rovná 100 % 

sumy minimálneho dôchodku. V prípade osôb so závažným zdravotným postihnutím, 

ktoré potrebujú intenzívnu starostlivosť, sa výška pomoci rovná 130 % sumy 

minimálneho dôchodku.  

Ako získať dlhodobú starostlivosť? 

Pokiaľ ide o služby dlhodobej starostlivosti, v súlade so zákonom o systéme sociálneho 

zabezpečenia poskytuje osobnú sociálnu starostlivosť (sociálne služby) štát a miestne 

samosprávy. Za poskytovanie týchto služieb zodpovedajú orgány miestnej 

samosprávy. Okrem miestnych samospráv môžu tieto služby poskytovať aj 

mimovládne organizácie a cirkvi. No len miestnym samosprávam vyplýva táto 

povinnosť zo zákona.  

 

V prípade osobnej sociálnej starostlivosti (sociálnych služieb) existuje podrobné 

hodnotenie domácej starostlivosti a domovov pre staršie osoby. Ak ide o osoby 

starajúce sa o závislé osoby, nevykonáva sa pravidelné preskúmanie. Služby 

dlhodobej starostlivosti pre psychiatrických pacientov a osoby, ktoré podľahli určitej 

forme závislosti si vyžadujú pravidelné preskúmanie. Podmienky daných osôb sa 

preskúmajú a vyhodnotia raz za päť rokov, pričom cieľom tohto posúdenia je zistiť 

skutočný zdravotný stav a životné podmienky danej osoby a vytvoriť alebo pozmeniť 

jej plán osobného rozvoja na nasledujúcich päť rokov. (Ak si už zdravotný stav 

pacienta nevyžaduje poskytovanie starostlivosti, daná osoba musí zariadenie opustiť.) 

Na predmetné účely sa vytvorila celoštátna hodnotiaca tabuľka, ktorá zohľadňuje 

každodenné činnosti i sociálne a zdravotné potreby danej osoby. 

 

Dávky podliehajú testovaniu výšky príjmov. Platí základné pravidlo, že príjemca 

starostlivosti musí platiť za poskytované služby, no ak nepoberá žiadny príjem 

(a neexistuje ani žiadny príbuzný, ktorý by mal zodpovednosť a možnosť splniť si 

svoju povinnosť podporovať a starať sa o príjemcu), predmetné služby sa poskytujú 

bezplatne. 
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Príloha : Užitočné adresy a webové stránky 

 

V prípade otázok v oblasti sociálneho zabezpečenia, ktoré sa týkajú viac než jednej 

krajiny EÚ, môžete vyhľadať kontaktnú inštitúciu v adresári s inštitúciami vedenom 

Európskou komisiou, ktorý je dostupný na adrese: http://ec.europa.eu/social-security-

directory. 

 

Žiadosti o informácie o vplyve poistenia v dvoch alebo viacerých členských štátoch na 

dávky musia byť zaslané na adresu: 

 

Ministerstvo pre ľudské zdroje 

Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Arany János utca 6-8 

1051 Budapest 

http://www.nefmi.gov.hu 

http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma 

http://www.kormany.hu/en/ministry-of-human-resources 

 

Ministerstvo národného hospodárstva 

Nemzetgazdasági Minisztérium 

Honvéd utca 13-15 

1054 Budapest 

1373 Budapest, Pf. 609. 

http://www.ngm.gov.hu 

http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy 

  

 

Národná zdravotná poisťovňa 

Országos Egészségbiztosítási Pénztár, OEP 

Váci út 73/a 

1139 Budapest 

http://www.oep.hu 

 

Ústredná správa národného dôchodkového poistenia 

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, ONYF 

Visegrádi u. 49 

1132 Budapest 

http://www.onyf.hu 

 

Národný úrad práce 

Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

Kálvária tér 7 

1089 Budapest 

http://www.munka.hu 

 

Ústredný štatistický úrad Maďarska 

Központi Statisztikai Hivatal, KSH 

Keleti Károly u. 5-7 

1024 Budapest 

 

 

http://ec.europa.eu/social-security-directory
http://ec.europa.eu/social-security-directory
http://www.nefmi.gov.hu/
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma
http://www.kormany.hu/en/ministry-of-human-resources
http://www.kormany.hu/en/ministry-of-human-resources
http://www.ngm.gov.hu/
http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy
http://www.oep.hu/
http://www.onyf.hu/
http://www.munka.hu/
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Maďarská štátna pokladnica 

Magyar Államkincstár 

Hold u. 4. 

1054 Budapest 

http://www.allamkincstar.gov.hu 

 

Maďarská štátna správa dohľadu nad finančnými inštitúciami 

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 

Krisztina krt. 39 

1013 Budapest 

http://www.pszaf.hu 

 

 

 

http://www.allamkincstar.gov.hu/
http://www.pszaf.hu/

