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A Korkedvezményes Nyugdíjasok Országos Érdekvédelmi 

Egyesületének közleménye a T/4663 sz. törvényjavaslattal 
kapcsolatban 

 
2011. október 14-én a Nemzeti Erőforrás Miniszter benyújtotta „A korhatár 

előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a 

szolgálati járandóságról” szóló törvényjavaslatot T/4663 számon.” 

(Honlapunkon a javaslat olvasható: http://www.knoe.hu/segedanyagok.htm) 

Ez a törvényjavaslat együtt tartalmazza a már korkedvezményes nyugdíjban 

részesülőkre vonatkozó új szabályokat, valamint rendelkezik arról, hogy 

2012. január elsejét követően megszűnik a korkedvezményes nyugdíjazás 

lehetősége.  

E törvényjavaslat hivatkozik többek között a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényre, a foglalkoztatás elősegítéséről és a 

munkanélküliek ellátásától szóló 1991. évi IV. törvényre. E törvények 

egyébként a 2011. évi CV. törvénnyel és a 2011. évi CVI. törvénnyel 

módosításra kerültek. E módosítások, illetve a 2012. január 1.-én hatályba 

lépő Alaptörvény megteremtették az olyan jogszabályi lehetőséget a 

korkedvezményes nyugdíjak megszüntetéséhez, mely Magyarországon nem 

biztosít az érintettek számára jogorvoslati lehetőséget. 

Természetesen e folyamat végső aktusa a T/4663 számú javaslat elfogadása 

lesz. E javaslat megfogalmazza, hogy az az átalakítás célja, hogy a jövőben a 

nyugdíjkiadások ne haladják meg a nyugdíjjárulékból származó bevételeket, 

valamint, hogy minden olyan kifizetés, amely a központi költségvetésből 

történik, kiadásként is ott jelenjen meg. Ezzel az igénybevevőnek is 

egyértelművé válik, hogy milyen ellátást kap, és az miből kerül 

finanszírozásra. A javaslat megfogalmazza továbbá azt is, hogy biztosítja a 

korábban már megállapított ellátások további, más jogcímen történő 

folyósítását, a jogszerzések lezárását, és a szerzett jogok érvényesítésének 

lehetőségét is.  

A törvényjavaslat világosan és érthetően fogalmazza meg, hogy megváltozik 

az előrehozott öregségi nyugdíj, a csökkentett összegű előrehozott öregségi 

nyugdíj, a korkedvezményes nyugdíj, a bányásznyugdíj, a művésznyugdíj, a 

polgármesterek korhatár előtti öregségi nyugdíja, az országgyűlési és európai 

parlamenti képviselők korhatár előtti öregségi nyugdíja, a korengedményes 

nyugdíj (a továbbiakban együtt: civil korai nyugdíj), valamint a fegyveres 

szervek és a Magyar Honvédség hivatásos állományának szolgálati nyugdíja. 

Ezek az ellátások 2012. január 1-jétől megszűnnek, a már megállapított 

ellátásokat korhatár előtti ellátásként, föld alatt végzett bányászati 

tevékenység esetén átmeneti bányászjáradékként, illetve fegyveresek 

esetében szolgálati járandóságként kell továbbfolyósítani, és a jövő évtől 

ugyanilyen ellátást kell megállapítani azoknak is, akik az ellátásra a jogot már 
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megszerezték. A föld alatt végzett bányászati tevékenység esetén a 

bányásznyugdíj helyébe lépő átmeneti bányászjáradékra a továbbiakban is 

lehet jogot szerezni. 

A Törvényjavaslat szerint a korhatár előtti öregségi nyugdíjak 2012. január 1-

jétől a jövőre nézve alakulnak át, ezért visszamenőleges hatályú jogalkotásról 

nem beszélhetünk.  

A KNOÉ vezetősége ezzel a leghatározottabban nem ért egyet. Vitatja, hogy 

nem valósul meg, a jogtudomány által visszaható hatályúnak és nem 

visszamenőleges jogalkotásnak nevezett joghatás. A tervezett törvénynek 

visszaható hatálya lesz, ugyanis a kihirdetést megelőző időre tartalmaz 

rendelkezést.  

A visszaható hatályon túl a javaslat szerzett jogok megvonására is irányul, 

hiszen a „nyugdíjjal” összefüggő jogosultságokat töröl el. Ezek az érintett 

különféle szakirányokban változóak, de a legjellemzőbb, a rendfokozat, az 

egyenruha viselésének joga, utazási, üdülési és egészségügyi ellátáshoz 

kötődő kedvezmények stb. (A javaslat ezekre vonatkozóan nem tartalmaz 

érdemi információt)   

A KNOÉ vezetősége látja és megérti, hogy a jelen demográfiai és jelen 

gazdasági helyzetben a felosztó-kirovó nyugdíjrendszer nem alkalmas arra, 

hogy az Állam kizárólag a nyugdíjalapból fizesse a nyugdíjakat. Értjük és 

látjuk azt is, hogy a Kormánynak intézkednie kell a vonatkozásban, hogy ez a 

probléma megoldódjon. A leghatározottabban Vitatjuk azonban, hogy ezt a 

szerzett jogok csorbításával illetve visszaható hatályú jogalkotással lehet 

megtenni. 

E jogaink védelmében Magyarországi jogérvényesítés lehetőségét a jelenlegi 

megváltoztatott jogszabályi környezet nem teszi lehetővé, ezért Európai Uniós 

állampolgárként a közösségi tagállamok, így Magyarország részére is 

biztosított Európai jogi utat vesszük igénybe. Véleményünk egyértelműen az, 

hogy a Kormány tervezett intézkedései súlyosan sértik a „közösségi 

vívmányokat” az „aquis communautaire” előírásait. Ez a közösségi jog két 

alapelvének (visszaható hatályú jogalkotás, szerzett jogok védelme) 

sérelmében, valamint alapjogok sérülésében nyilvánul meg. 

A KNOÉ elnöksége ezúton értesíti tagjait, hogy amennyiben a parlament 

elfogadja a benyújtott törvényjavaslatot, akkor minden tagját időben 

megkeresi és tájékoztatja a tervezett lépésekről, illetve a teendőkről. Minden 

tagunkat újra nyilatkoztatni fogjuk arról, hogy kívánja-e, hogy a KNOÉ 

eljárjon a nevében. Akik kérik ez irányú képviseletünket, azoktól kérni fogjuk 

a nyugdíjazási határozatuk másolatát a keresetlevél elkészítéséhez. 

A KNOÉ, mint egyesület fogja képviselni tagjait a jogi eljárásokban, tehát 

nincs szükség jogi értelemben vett „pertársaságra.”  

 
Budapest, 2011-10-17 
 

Kuti László 
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