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Tisztelt Miniszter úr! 

 

Kutiné Csurgai Ágota a Korkedvezményes nyugdíjak (járandóság), nemzetiségi-, személyiségi- 

emberi jogok és más jogsérelmek Országos Érdekvédelmi Egyesülete (továbbiakban: KNOE) 

elnöke az alábbi ügyben fordulok Önhöz, mint a Kormányhivatalokat felügyelő miniszterhez, 

kérve segítségét a probléma megoldásában. 

 

Probléma: a nyugdíj-megállapításhoz szükséges jogszerző idő egyeztetése a 

társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (továbbiakban: Tny.) 96/B, 

96/C §.-ban foglaltak alkalmazása a 2011.12.31-ig korkedvezményes nyugdíjban részesült 

személyekkel 

 

A KNOE egyesület tagságának döntő része jelenleg szolgálati járandóságban, korábban 

2012.01.01 előtt szolgálati nyugdíjban (korkedvezményes nyugdíjban) részesült személy. Minden 

szolgálati járandóságos tagunk rendelkezik szolgálati nyugdíj-megállapító határozattal, melynek 

részét képezte a szolgálati idő megállapítása és elismerése is. 

A volt szolgálati nyugdíjasok a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár 

előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény alapján 2012.01.01 

után a 3. § (2) bekezdésében foglaltak kivételével nem szolgálati nyugdíjként kapják a korábban 

megállapított nyugdíjukat, hanem szolgálati járandóságként. A szolgálati járandóság összegét a 

2011. évi CLXVII. törvény 4. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kell megállapítani. Ugyan ezen 

törvény 18. §-a rendelkezik a szolgálati járandóságban részesülők öregségi nyugdíj 

megállapításáról. A 18. § (3) bekezdése alapján:  
„(3) Az öregségi nyugdíj (1) vagy (2) bekezdés szerinti folyósítása esetén a nyugdíjas - a nyugdíjkorhatár 

betöltését követő hat hónapon belül - a nyugdíjmegállapító szervtől kérheti az öregségi nyugdíj összegének 

ismételt megállapítását, ha a korhatár előtti ellátásban, illetve szolgálati járandóságban részesülés 

időtartama alatt legalább 365 nap szolgálati időt szerzett. Az öregségi nyugdíj összegét - az öregségi 

nyugdíjkorhatár betöltésének napjától kezdődően - abban az esetben lehet ismételten megállapítani, ha az 

így megállapított öregségi nyugdíj magasabb az (1), illetve (2) bekezdés szerint folyósított összegnél.” 

 

Mindezek alapján úgy vélem, jogosan merült fel Tagjainkban a kérdés, hogy miért kezdett a 

Nyugdíjbiztosító Intézet velük szolgálati idő egyeztetésbe, hiszen nekik már megállapított 

szolgálati idejük alapján kerül sor a mostani járandóság folyósítására. Megjegyezni kívánom, 

hogy 2016.12.31-ig, amíg a Nyugdíjfolyósító végezte a Tny. 96/B, 96/C §.-ban foglalt 

egyeztetéseket, addig nem is került sor a korábban korkedvezményes nyugdíjban részesült 

személyekkel egyeztetésre, mivel az adatbázisukból a Nyugdíjfolyósító tudta, hogy kik azok a 

személyek, akik korábban korkedvezményes nyugdíjban, jelenleg korkedvezményes 

járandóságban részesülnek. 

 

Véleményem szerint jogosan merült fel Tagjainkban ellenérzés és rossz érzés az egyeztetés okán, 

főleg úgy, hogy a Nyugdíjbiztosító által megküldött határozat nem, vagy csak részben tartalmazta 

a szolgálati jogviszonyban töltött időszakot. Így az egyeztetésre kötelezettnek kellett bevinnie a 

szolgálati viszonyt igazoló dokumentumokat, annak ellenére, hogy, az állami szerveknek ezen 

adatoknak rendelkezésére kellett állnia, hiszen ennek hiányában nem tudtak volna 

korkedvezményes (szolgálati) nyugdíjba vonulni. 



 

Minden egyeztetésre felszólított Tagunknak esetenként jelentős időráfordítást igényelhet, hogy a 

szolgálati időt igazoló papírokat összeszedje, hiszen a korábbi szolgálati nyugdíj megállapító 

határozat miatt, mely tartalmazta a szolgálati idő elismerését is, nem számítottak arra, hogy ezen 

iratokra ismételten szükség lehet. 

 

Sem Tagjaink, sem a KNOE Vezetősége nem érti, mi szükség van erre az egyeztetési folyamatra, 

miért Tagjainknak kell azon iratokat beszerezni, bevinni egyeztetésre, mikor ezen az adatok a 

Nyugdíjfolyósító szervnél megvannak.  

Ráadásul ez az egyeztetés ellent mondd a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a 

fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő 

törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény céljának, mely az alábbiakban került 

megfogalmazásra. 
„Az Országgyűlés a jó állam kialakítása keretében, a területi államigazgatási szervezetrendszer 

működésének egységessé és hatékonyabbá tétele, ezáltal a területi államigazgatási feladatellátás fejlődése 

és színvonalának növelése, valamint az ügyfél-centrikus területi államigazgatás megvalósítása érdekében a 

következő törvényt alkotja” 

 

Kérjük T. Miniszter úr segítségét abban, hogy a Tny. törvény 96/C. §. (3) a, pontja módosításra 

kerüljön az alábbiak szerint. 

 

 (3)
 * 

 Nem kell az (1) és (2) bekezdés alapján hivatalból a 96/B. § (3) bekezdése szerinti 

 értesítést megküldeni, ha 

a) a biztosított, volt biztosított öregségi nyugdíjasnak  vagy  a korhatár előtti öregségi 

nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról 

szóló 2011. évi CLXVII. törvény  1. § (c) ca-cj alpontjában meghatározott személynek 

minősül, 

Úgy vélem, hogy ez a módosítás elősegítené, hogy az érintett emberek is érezzék, valóban fontos a 

Kormánynak, hogy ügyfél-centrikus közigazgatás jöjjön létre és ne kelljen feleslegesen ismételt adatot 

szolgáltatni olyan esetben, amikor az az adat az államigazgatás valamelyik szervének rendelkezésére 

áll. 

Segítő együttműködését előre is köszönöm! 
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