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Rövid tájékoztató 
egykor gettóban foglalkoztatottak németországi nyugdijjogsultságáról a legújabb jogi 
álláspont szerint (un. ZRBG szerinti gettónyugdijak)* 

A Szövetségi Szociális Biróság (BSG) több itéletében is jelentösen enyhitette az un. 
gettónyugdijak kifizetésére vonatkozó elöfetételeket. Ez azt eredményezheti, hogy a nemzeti 
szocializmus egykori üldözöttei, akik egy gettóban foglalkoztatva voltak, ezután 
németországi nyugdijjogosultságot szerezhetnek vagy egy magasabb összegü németországi 
nyugellátásban részesülhetnek. 

1. Mi változott? 

• A „szabad elhatározásból végzett munka“ és a „fizetség“ fogalmaival szemben támasztott 
követelmények jelentösen csökkentek.  

• Gettó-biztositási idövel rendelkezö üldözöttek un. kiegészitö idöket szerezhetnek a 14. 
életévük után az üldöztetésük miatt külföldön elötöltött idökre. 

• Transznisztria (Dnyeszter Menti Moldáv Köztársaság) mostantól a ZRBG szerint 
figyelembe vett területekhez tartozik. 

• Külföldi nyugdij megállapitásánál figyelembe vett gettó-idök nem állnak ellentétben a 
ZRBG szerinti gettó-biztositási idök beszámitásával. 

2. Milyen elöfeltételeket Önnek teljesiteni? 

• Ön a német Szövetségi Kárpótlási Törvény (BEG) értelmében üldözöttnek minösül 
• Ön kényszerböl tartózkodott egy gettóban, amely egy a Német Birodalom által megszállt 

vagy beolvasztott területen volt. Koncentrációs táborban vagy munkatáborban való 
tartózkodás nem indokol gettó-biztositási idöket; ezek az idök ugyanakkor a 14. életév 
betöltése után kiegészitö idökként beszámithatók. 

• Ön olyan tevékenységet végzett, amely szabad elhatározásból jött létre (pl. egyéni 
fáradozása, vagy a Zsidótanács közvetitése révén). Ön a tevékenységet fizetségért 
(többek között élemiszer is) végezte. A fizetség mértéke nem játszik szerepet. 

3. Ki részesülhet ezután németországi nyugellátásban? 

Németországi nyugellátásként a 65. életév betöltése után öregségi nyugdijról, vagy – az 
üldözött elhalálozása után – özvegyi nyugdijról lehet szó. Ennek elöfeltétele a minimális 
biztositási idö, 60 hónap, megléte. 

4. Mi az Ön teendöje? 

• A gettó-biztositási idök beszámitása nincs lezárva, még egy eljárás lefolytatása 
szükséges. 

Nincs szükség kérvény benyújtására. Megvizsgáljuk, hogy gettó-biztositási idök 
beszámithatóak-e ill. hogy fizethetö-e nyugellátás. Erröl Önt tájékoztatjuk. 

• Az Ön nyugellátás iránti kérelme már elutasitásra került, fellebbezési vagy birósági 
eljárás lefolytatása nem szükséges. 
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Nincs szükség kérelem benyújtására. Megvizsgáljuk, hogy gettó-biztositási idök 
beszámithatóak-e ill. hogy fizethetö-e nyugellátás. Adott esetben értesitjük Önt. A 
felülvizsgálat csak lépésröl lépésre folytatható le, mégpedig a legkorábbi születési évekkel 
kezdödöen. Részletesebb felvilágositást attól a nyugdijbiztositó intézettöl kaphat, amely a 
korábban benyújtott kérvényt elutasitotta. 

• Ön már kap nyugellátást a gettó-biztositási idök beszámitása nélkül 

Amennyiben Ön azon a véleményen van, hogy a gettó-biztositási idök beszámitásának 
elöfeltételeit a megváltozott helyzetben teljesiti, a nyugellátás újbóli megállapitása iránti 
kérelmet kell benyújtani, mert elképzelhetö, hogy a nyugellátás összege ezután magasabb 
lesz. A kérelmet annál a nyugdijbiztositó intézetnél kell benyújtani, amely a nyugellátást 
fizeti. 

• Ön még nem nyújtott be nyugellátás iránti kérelmet 

Amennyiben Ön azon a véleményen van, hogy a gettó-biztositási idök beszámitásának 
elöfeltételeit a megváltozott helyzetben teljesiti, kérjük, hogy az un. Gettó-nyugdij iránti 
kérelmet a Deutsche Rentenversicherung Bund, 10704 Berlin, cimre nyújtsa be. 

5. Mi az Ön teendöje, ha már részesült a 2.000 euró összegü elismerési juttatásban? 

Amennyiben Ön a gettóban végzett munkájáért részesült a 2.000 euró összegü elismerési 
juttatásban és utólag un. gettónyugdij kerül megállapitásra, úgy Ön  köteles a BADV-nak az 
elismerési juttatást visszafizetni. Ön adhat nekünk egy meghatalmazást, hogy az elismerési 
juttatást levonjuk a nyugellátásból és továbbitsuk a BADV-nek. Az egyszerübb eljárás 
kedvéért ill. a költségkimélési szempontból javasoljuk, hogy éljen ezzel a lehetöséggel. 

6. Hol kaphat tanácsot és segitséget? 

További kérdéseire a következö német nyugdijintézetek (DRV) szivesen szolgálnak 
felvilágositással: 

DRV Bund 
℡ 0049 (0) 30 2024-7780 

minden ország esetében illetékes angol, 
lengyel és orosz nyelvü felvilágositás 

DRV Rheinland 
℡ 08000-100048013 
(ingyenes belföldi telefonfelvilágositás) 
℡ 0049 (0)211 937-0 
(külföldröl történö hivás esetén) 

elsösorban illetékes a következö 
országokban élö ügyfelekre: Belgium, Chile, 
Izrael, Spanyolország 

DRV Nord 
℡ 0049 (0)40 5300-0 

elsösorban illetékes a következö 
országokban élö ügyfelekre: balti államok, 
Dánia,  Finnország, Kanada, 
Norvégia,Svédország, Nagy-Britannia, USA 

DRV Rheinland-Pfalz  
℡ 0049 (0) 6232 17-2459 

elsösorban illetékes a következö 
országokban élö ügyfelekre: Franciaország, 
Luxemburg 

DRV Bayern Süd 
℡ 0049 (0)871 81-2154 

elsösorban illetékes a következö 
országokban élö ügyfelekre: Magyarország 

DRV Mitteldeutschland 
℡ 0049 (0)361 482-4000 

elsösorban illetékes a következö 
országokban élö ügyfelekre: Magyarország 

DRVKnappschaft-Bahn-See 
℡ 0049 (0)234 304-23001 

minden országra illetékes 

 


