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Tisztelt Elnök Úr! 

 

Hivatkozással az alábbi levélváltásra, a szaktárca továbbította szakmai válaszát, amely a 

következő: 

A korkedvezményes nyugdíj egyike volt a korhatár előtti nyugellátásoknak, amelyet az 

vehetett igénybe, aki hosszú időn át az emberi szervezetet fokozottan megterhelő munkát 

végzett. 

A nyugdíjrendszer átalakítása a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi 

CXCIV. törvény VI. fejezetében foglaltakkal összhangban van, mert e törvény szerint 

nyugdíjat csak az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésétől lehet megállapítani és folyósítani, 

ettől kedvezőbb szabály a nők javára állapítható meg. 

A nyugdíjrendszer átalakításának célja az volt, hogy az öregségi nyugdíj töltse be eredeti 

funkcióját, vagyis az időskori megélhetés alappilléréül szolgáljon. Az időskori 

jövedelempótlás az öregségi nyugdíjkorhatártól indokolt, mert ez az az életkor, amelytől 

vélelmezhető, hogy az aktivitás csökkenése miatt már nehezebben biztosítható a megélhetés 

munkajövedelemből. 

A korkedvezményes munkaköri jegyzékben felsorolt munkakörökben dolgozók 

nyugdíjkorhatár előtt visszavonulhattak, s a kedvezményre megszerzett jogukat időbeli korlát 

nélkül a későbbiekben is bármikor érvényesíthetik, sőt a további jogszerzést 2014. december 

31-ig változatlan feltételekkel biztosítják a jogszabályok. A jogosultság tekintetében tehát a 

szerzett jogok elismerése nem csorbul. 

A már megállapított korkedvezményes nyugdíj átalakult korhatár előtti ellátássá. Az ellátást a 

korábbi nyugdíjjal azonos összegben kell folyósítani, s a mindenkori nyugdíjemeléssel 

növelni kell. A korhatár előtti ellátásban részesülők jövedelembiztonsága tehát nem csorbult. 

A korhatár előtti ellátásban részesülők a nyugdíjasokkal azonos szabályok szerint jogosultak 

természetbeni egészségbiztosítási ellátásra. A korhatár előtti ellátásban részesülők jogai e 

tekintetben sem csorbultak. 

Aki 2011. december 31-én már korkedvezményes nyugdíjban részesült, és ezen időpontig az 

57. életévét betöltötte, utazási kedvezményre is jogosult, aki tehát a rendszer átalakításakor a 

nyugdíjkorhatárnál 5 évvel volt fiatalabb, az utazási kedvezményt is változatlanul megkapja. 

Az 1954 után született volt korkedvezményes nyugdíjasok, akiknek ellátása 2012. január 1-
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jétől korhatár előtti ellátássá alakult, 2012-ben az utazási kedvezményre jogosító szelvény 

érvényességének lejártáig a kedvezményt igénybe vehették, tehát a kedvezmény nem 

visszamenőlegesen szűnt meg. 

A korkedvezményes nyugdíjasok számára jelentős kedvezmény volt, hogy nyugdíj mellett 

egyéni vagy társas vállalkozóként folytatott tevékenység esetén minimális járulékfizetési 

kötelezettséget kellett teljesíteniük. E kedvezmény a nyugdíjasokat továbbra is megilleti, a 

korhatár előtti ellátásban részesülőket azonban nem. A korhatár előtti ellátásban részesülő 

vállalkozók az általános szabályok szerint kötelezettek járulékfizetésre, azonban ennek 

fejében a nyugdíjkorhatár betöltésekor az ellátás folyósítása mellett szerzett jövedelmük 

alapján teljesített járulékfizetés ellenében további szolgálati időt szereznek, ismételten 

kérhetik a nyugdíj megállapítását, amelynek összegét az ellátás mellett szerzett jövedelem 

emelheti. 

 

Budapest, 2013. május 13. 

 

Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét. 
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