
I. 

A Kormany hataskorebe tartozo intezkedesek, dontesek 

A Kormany vallalja, hogy 2011. december 31-ig az alabbi 1-19. pontokba foglaltak 
megvalositasahoz sziikseges intezkedeseket megteszi, az azokhoz sziikseges jogszabalyok 
elokesziteserol gondoskodik. 

1. A Kormany szandekai szerint a Szell Kalman Tervben meghatarozottak alapjan a szolgalati 
nyugdij jogszabalyokban rogzitett jelenlegi rendszere (beleertve a szolgalati 
nyugdijjogosultsag megszerzesenek, a nyugdij mertekenek, megallapitasanak es 
folyositasanak szabalyait), 2012. januar 1-jevel megszunik. Ezt kovetoen a megallapodasban 
meghatarozott kivetelekkel, szolgalati nyugdijra jogosultsag nem szerezheto, szolgalati 
nyugdij nem allapithato meg, a hivatasos allomany tagjara ettol kezdve a 
tarsadalombiztositasi nyugellatasrol szolo 1997. evi L X X X I . torveny (a tovabbiakban: Tny.) 
rendelkezesei szerint lehet nyugellatast megallapitani. 

2. 2012. januar 1-jet kovetoen a hivatasos szolgalati viszonyban alio (beleertve a Magyar 
Honvedseg hivatasos allomanyat is) a rea iranyado tarsadalombiztositasi oregsegi nyugdij 
korhatar elott 6t ewel nyugdij elotti rendelkezesi allomanyba vonul, ha legalabb 30 ev 
hivatasos jogviszonyban eltoltott szolgalati idovel rendelkezik. Az allomanybol csak 
veszelyhelyzet vagy rendkiviili allapot kihirdetesevel hivhato szolgalatba. 

3. A Szell Kalman Tervben foglaltak szerint, az Orszaggyiiles altal alkotott torvenyek alapjan 
2012. januar 1-jevel megszunik azoknak a szolgalati nyugdijasoknak a nyugdijas jogallasa es 
a szolgalati nyugdij folyositasa, akik rajuk iranyado felsokorhatar elott mentek 
nyugallomanyba, es keresetpotlo juttatasban reszesiilnek. 

4. Az elozo pontban foglaltak alol kivetelt kepeznek azok a szolgalati nyugdijasok, akik 2011. 
december 31-eig betoltik az 57. eletevuket, tovabba azok a szolgalati nyugdijasok, akik 
szolgalatteljesites soran szerzett baleset, seriiles miatt valtak hivatasos szolgalatra 
alkalmatlanna, es keriiltek nyugallomanyba. Ezen szemelyi kor reszere a keresetpotlo juttatast 
tovabb folyositjak, es nyugdijuk emelesere az altalanos szabalyok szerint keriil sor. 

5. A Kormany a Szell Kalman Tervben elhatarozottaknak megfeleloen arra torekszik, hogy a 
szolgalati nyugdijasok a munka vilagaba, elsosorban a rendvedelem teriiletere visszaterjenek, 
es a koz erdeket szolgalo munkat, foglalkozast biztositson a szamukra. A munka vilagaba 
torteno visszaterest az erintett szemely onkentes elhatarozasa alapjan kell biztositani. 

6. A Kormany allaspontja szerint az oregsegi korhatar elott folyositott ellatas keresetpotlo 
juttataswaA: minosiil, ezert az abban reszesiilonek is hozza kell jarulnia a nemzetgazdasag 
kiadasaihoz. Ebbol kovetkezoen az, aki nem kivan visszaterni a munka vilagaba, az oregsegi 
nyugdijkorhatar elereseig a szolgalati nyugdija helyebe lepo ellatas 16%-at koteles szemelyi 
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jovedelemadokent befizetni, azonban a levonassal terhelt ellatas osszege nem lehet kevesebb 
a mindenkori brutto minimalber 1,5 szeresenel. tfy^JLk ^*.<~ c*J-6UMA.n>-~«-S ly-jA*- wi-^a 

7. Az, aki a mindenkori nyugdijkorhatar alatti eletkorban keresetpotlo juttatasa mellett 
bejelentes es/vagy munkaszerzodes nelkiil munkat vallal (feketen dolgozik), annak szolgalati 
nyugdija, illetve ellatasa megvonasra keriil az oregsegi nyugdijkorhatar betolteseig. 

8. Akik 2012. januar 1 -jet kovetoen ellatasuk mellett foglalkoztatasi jogviszonyban allnak, 
kereso tevekenyseget folytatnak a koltsegvetesi szferan kiviil, az ellatas osszegevel novelt 
jovedelem utan kotelesek adozni. 

9. Azoknak, akiket 2012. januar 1 -jet kovetoen koltsegvetesi szervnel 
(kormanytisztviselokent, koztisztviselokent, kozalkalmazottkent, vagy a Munka 
Torvenykonyve XII. fejezete hatalya ala tartozo munkavallalokent) foglalkoztatnak, az ellatas 
folyositasa felfuggesztesre keriil. 

10. Azon szemely, ^ k i vallalja a visszafoglalkoztatast, de a Hszt. es a Magyar Honvedseg 
hivatasos es szerzodeses allomanyu katonainak jogallasarol szolo 2001. evi X C V . torveny (a 
tovabbiakban: Hjt.) visszavetelre vonatkozo^ szabalyai ̂ zerint nines lehetoseg allomanyba 
vetelere, a fegyveres es rendvedelmi szervek kiilonleges foglalkoztatasi allomanyaba (szenior 
allomany) keriil hivatasos jogviszonyba. A szenior allomany konnyitett szolgalatot lat el, 
ennek megfelelo alkalmassagi kovetelmenyekkel es felszerelessel. A heti munkaido 35 oraban 
keriilne megallapitasra, tulmunka kotelezettseg alol mentesiilne. A szolgalatat 06.00 es 22.00 
ora kozott idoszakban latja el. Kihirdetett veszelyhelyzet eseten a hivatasos szolgalati 
viszonyra vonatkozo szabalyok teljes egeszeben vonatkoznak ra, annak megfeleloen 
kotelezheto szolgalatra. 

11. A szenior allomanyban levo szemely, ha a Hszt-ben es a Hjt-ben meghatarozott 
alkalmassagi, illetve visszaveteli kovetelmenyeknek megfelel, a megiiresedo hivatasos 
statuszok betoltesenel elonyben reszesulhet (a beosztasnak megfelelo besorolassal es 
illetmennyel). 

12. A rokkantsagi nyugallomanyban levo volt hivatasos allomany egeszsegi allapota az 
altalanos szabalyok szerint keriil feliilvizsgalatra. A 70%-os rokkantsagi fok felett az ellatas 
nem valtozik. 

13. Annak a hivatasos allomanyunak, aki 2011. december 31-en rendelkezik a jelenleg 
hatalyos Hszt. es Hjt. szabalyai szerint legalabb 2& ev tenyleges hivatasos szolgalati 
viszonnyal, a szolgalati nyugdija rogzitesre keriil, es a tenyleges nyugallomanyba vonulaskor 
valaszthat az akkor megallapitott tarsadalombiztositasi nyugdij illetve az igy rogzitett 
szolgalati nyugdij, vagy a Hszt es a Hjt. jelenlegi hatalyos szabalyai szerint mar rogzitett 
szolgalati nyugdija kozott. 

14. A Hszt. hatalya ala tartozo hivatasos allomanyut 25 ev, a Hjt. hatalya ala tartozot 15 ev 
tenyleges szolgalat es betoltott 52. eletev egyiittes meglete eseten az oregsegi korhatar 
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elereseig kerelmere konnyitett szolgalatban foglalkoztatjak tovabb. A 60. eletev eleresekor a 
hivatasos szolgalatot teljesito donthet, hogy a nyugdijba vonulast vagy a tovabbi 
foglalkoztatast valasztja. 

16. A nyugdij rogzitessel rendelkezokre vonatkozo megallapitasok a fentiek szerint 
alkalmazandok. 

17. A szolgalati ido a jelenleg hatalyos szabalyok szerint rogzitesre keriil 2011. december 30-
evel. Ez kovetoen az effektiv szolgalatban eltelt idot vessziik csak figyelembe. 

18. Azon hivatasos allomanyu eseteben, aki legalabb 25 ev szolgalati jogviszonnyal 
rendelkezik, es a hivatasos szolgalatra egeszsegi, pszichikai vagy fizikai okbol alkalmatlanna 
valik, gondoskodni kell a kozszferaban mas foglalkozatasi jogviszonyban torteno 
tovabbfoglalkoztatasarol, vagy ha tovabbi munkavegzesre akaratan kiviil keptelen, ellatasban 
reszesiteni. 

19. Akik korabban a hivatasos allomanybol egeszsegi alkalmatlansag miatt rokkantsagi 
nyugallomanyba keriiltek, azoknak egeszsegi allapotat a civil szabalyok szerint 
feltilvizsgaljak, es dontenek foglalkoztathatosagukrol. 

20. A 70 %-os hatar feletti rokkantak ellatasa nem valtozik. 

21. Kiilonos figyelmet forditunk a szolgalatteljesitessel osszefuggesben megseriilt baleseti 
jaradekos kollegakra, ellatasukat valtozatlan mertekben biztositjuk vagy noveljuk. 

22. A nok 40 ev munkaviszony (szolgalati ido) utani kedvezmenyes nyugdijba vonulasi 
lehetosege a szolgalati jogviszonyban allokra is kiterjesztesre keriil, a Hszt. es a Hjt. 
modositasaval. Az a hivatasos allomanyu no, aki 2011. december 31-eig megszerzi a Tny. 
18. §-aban meghatarozott szolgalati idot, es legalabb tiz ev hivatasos szolgalati idovel 
rendelkezik, szolgalati nyugdijra jogosultta valik. Ezt kovetoen, a tarsadalombiztositasi 
nyugellatas szabalyai szerint veheti igenybe a nok kedvezmenyes nyugdijba vonulasi 
lehetoseget. 

23. Az egysegesites erdekeben 2011. augusztus 31-eig feliilvizsgalatra keriilnek a Hszt. es a 
Hjt. hatalya ala tartozo szerveknel alkalmazott szolgalati ido rendszerek. 



24. A Kormany megbizasabol a belugyminiszter a szakszervezetek bevonasaval 
munkabizottsagot hoz letre a hivatasos eletpalyamodell tartalmanak egyeztetesere. 

25. A Kormany a hivatasos eletpalyamodell kialakitasa soran olyan illetmeny- es elomeneteli 
rendszert kialakitasat tervezi, amely a hivatasos eletpalya teljes egeszere folyamatos 
illetmenynovekedest biztosit, preferalva a hosszabb szolgalatvallalast, kiil6n6sen.5p ev felett. 

A hivatasos eletpalya modell kialakitasa soran a hosszabb szolgalati ido elismereseul az 50 ev L 

feletti allomany illetmenyrendszere progressziven emelkedo lesz. Ennek figyelembe vetelevel 
kell kialakitani a nyugdijszamitast is. 

Jelentos szerepet szan a munkateljesitmenynek es a folyamatos tudasbovitesnek is. Az uj 
illetmenyrendszerre valo atallas idopontjanak meghatarozasa tovabbi egyeztetest igenyel. 

II. 

A megallapodasban reszes szakszervezetek vallalasa 

26. Tudomasul veszik es elfogadjak a Kormany I. fejezetben leirt intezkedeseit, elhatarozasait 
es errol tagsagukat tajekoztatjak. 

27. A megallapodas alapjan megtett intezkedesekkel, annak alapjan szuletett es kihirdetett 
jogszabalyokkal szemben demonstraciot nem szerveznek, abban nem vesznek reszt. 

28. Az intezkedesekkel kapcsolatos, a meglevo erdekegyezetesi forumok kereteben folyo 
egyeztetesekben tevekenyen reszt vesznek, a Kormannyal, illetve a kepviseleteben eljaro 
belugyminiszterrel egyiittmukodnek. 

29. A megallapodasban reszes szakszervezetek iigyvivot jelolnek ki , aki a neviikben es 
felhatalmazasuk alapjan a megallapodast alairja. Az iigyvivo kijeloleserol es 
felhatalmazasarol szolo okirat jelen megallapodas szerves reszet kepezi. 

Budapest, 2011. Junius „ „ 

A Kormany kepviseleteben: A megallapodasban reszes szakszervezetek 
kepviseleteben: 

alairas alairas 
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