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Nemzeti ügyek Kormányának fontos célkiűzése,hogy olyan társadalombiztositási
rendszert mtikodtessen, amely fenntartható és kiszámítható. E céIkiűzésmegvalÓsítását
nyugdíjrendszer átalakítása. ASzéII Kálmán Terv részekéntszerepelt a korhatár
szolgáljaa
'nyugdíják
felülvizsgálata, amely a Nyugdíjbiztosítási Olup egyensúlyának
elóÜ
megtereÁté]se érdekében azi a feladatot {úzte ki, hogy nyugellátást csak a nYugdíjkorhatár
betÓltcsetol lehessen megállapítani. A korábbi konstrukció lényegébőI adődóan nem felelt
meg a nyugdíj definíciójának, hiszen a nyugdíj az időskori megélhetés alapjául szolgálŐ
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jövedelemarányos keresetpótló ellátás.

érdekébenszámos intézkedésíesor került, pl- azon
40 éves munkaviszonya kivételével -, amelYek lehetővé
1ogcirr,Ót megszüntetésére - a nők
i"Íet, hogy a törvény áIáI e|őirt korhatár előtt a munkaképes emberek nyugdíjba

A nyugdíjrendszer fenntarthatősága
menjenek.

korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati
járandőságról szőtó iott, éui CLXV\L töroőny értelmében korengedményes nyugdíj 2011decembei 31-ét követően nem állapítható meg, kapcsolódó újjogosultság nem keletkezik, a
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már megállapított ellátások korhatár előtti ellátásként kerültek továbbfolyősitásra. Szintén
korhatár előtti ellátássá alakult át ugyarrezerr jogszabáIy alapján a korábbi
korkedvezményes nyugdíj is, azonban a rendszer átalakításának időtartama alatt a
korábban szerzett logosultságok továbbra is igénybe vehetók, a szetzett jogok
érvényesíthetőek.
A nyugdíjrendszer átalakítása előtt a korkedvezményes nyugdíjba vonult munkavállalÓk
továbbfog|alkoztatása arrnál a munkáltatónál sem volt kizárt, ahonnan - a
"s"tíeg!s
korkeávezményes nyugdíjra való jogosultságként a szervezet fokozott terhelésévelés
elhasználódásával járó- munkakörökből - a kedvezményes lehetőséget igénYbe véve
nyugdíjba vonultak.
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A hivatkozott törvény szabáIyozza a szo|gáIatt járandőságrava|Őjogosultságot is azokra a
munkavállalókra, akik a fegyaeres szeraek hiaatásos állomdnyú tagjainak szolgálati uiszonYÓról

szóló 1996. éai XLIII. töraény (a továbbiakban: Hszt.), valamint a Magyar Honaédség hiaatúsos
és szerződéses állományú kaionáinak jogállásóról szóló 2001. éai XCV. töraénY (a továbbiakban:
Hjt.) alapján meghaározott feltételek teljesülése esetén szolgálati nyugdíjra lettek volna
jogosulták, de a jogszabályiváltozások miatt erre már nem volt lehetőségÜk.
szolgáIati viszony és a Magyar Honvédséggelszerződéses
vag}hivatásos szo\gálattviszony tekintetében is bevezetésre került a dupla ellátás tilalma.
Ennek értelmébenaz e 1ogviszonyban áIIő személyek illetményük mellett öregségi
nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban és szolgálati járandóságban nem részesülhetnek,
azokat a nyugdíjfolyósító a jogviszony fennállásának időtartamára hivatalból szünetelteti.

A fegyveres szervvel hivatásos

és a Hjt. jelenleg hatályos szabáIyai szerint csak az a szolgáIati nyugdíjas vehető
vissza hivatásos szoLgáIatba, aki kéri a szolgálatt nyugdíja szüneteltetését.Ugyanez a
feltétel érvényesül januártól a rendórség szenior állománya tekintetében. A törvény az ezzel
összefiigg ő szabáIyokat tartalrnazza és előírja, how szolgáIatt járandóság csak akkor
folyósíthatő űjből, ha a jogosult a szolgálahviszony rnegszűnésétigazolja_

A Hszt.

A foglalkoztatás növelésével egyidejűleg cél jelenleg
között íogla|koztatottak kedvezményénkívül

is, hogy

- a speciális körülmények

a munkavállalÓk az

öregségi

nyugdíjkoihuturig minél nagyobb szárnban dolgozzanak, ezzel szűnjön meg a munka
vtl,agaacir történó idő előtti indokolatlan kivonulás. A Kormány több célcsoportot is

megjelöl| amelyek íoglalkoztatását kormányzati eszközökkel

támogatja. A

vtunkahelyvédelmi Akcióterv keretében többek között az idősebb munkavállalÓk
munkában maradását az élőrnunkát terhelő adó kiemelkedő mértékűcsökkentésével segíti.
A munkáltatók az 55 év feletti korú munkavállalók Íoglalkoztatásához szociális
hozzájárulási adó kedvezményt kapnak, amelynek mértéke 100 ezer Ft bérig14,5%. Ezzel
az intézkedésselközel 500 ezet íő 55 év feletti munkavállaló munkahelyének
rnegőr zéséhez, további fo glalkozta ásáho z teremtődik me g a lehetősé g.

A mindenkori magyar Kormánynak fő feladata az össztátsadalmi érdek képviselete, amely

esettinkben a nyugellátás hosszú távú ferrntarthatóságának és biztonságának megteremtése
az ország teherbíró képességéhezmérten. Az életerős, munkára képes emberek
visszavezetése a munka világába, amely szintén a nyugdíjrendszer finanszírozhatóságát
szolgálja.

Kérem a levelemben leírt tájékoztatás tudomásulvételét! A munkájukhoz sok sikert és
kitartást kívánok!
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