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Tisztelt Miniszter úr! 

 

 

A Korkedvezményes nyugdíjak (járandóság), nemzetiségi-, személyiségi- emberi jogok és más 

jogsérelmek Országos Érdekvédelmi Egyesülete (továbbiakban: KNOE) nevében 2018.05.14-i 

keltezéssel levélben fordultam Önhöz, azonban erre a levélre a mai napig nem kaptunk választ. 

Nem vonva kétségbe azt a tényt, hogy Miniszter úrnak sok dolga van, mégis kérjük szíves 

figyelmét az ügy fontosságára való tekintettel, és továbbra is várjuk megnyugtató válaszát. 

 

A levélben segítséget kértünk Öntől egy, a korábbi korkedvezményes nyugdíjasokat érintő 

probléma megoldásában, amely megítélésünk szerint a jogszabályok nem kellő mértékű 

jogharmonizációjából származik.  Azért fordultunk Önhöz, mert Ön felügyeli a 

kormányhivatalokat és a kormányhivatalok része a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság is.  

Mint a korábban küldött levélben részleteztük, a szolgálati idő egyeztetését az érintett kör 

vonatkozásában feleslegesnek tartjuk, hiszen a volt korkedvezményes nyugdíjasok öregségi 

nyugdíjára a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és 

a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 18. §-a vonatkozik, amelynek (3) 

bekezdése alapján csak akkor állapítható meg az öregségi nyugdíj összege ismételten, 

amennyiben azt az érintett kéri. 

 

A Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságoknak a Nyugdíjfolyósító beolvadása után rendelkezésére kell 

állnia annak az adatnak, hogy kik részesülnek járandóságban (korábbi korkedvezményes 

nyugdíjasok), illetve, hogy részükre a nyugdíjba vonuláskor milyen szolgálati idő elismerés 

történt. 

 

Előző levelünk javaslatot tettünk arra, hogyan lehetne egy jogszabály módosítással az 

érintettek esetében felesleges egyeztetési folyamattól eltekinteni.  

Ismételten átgondolva a problémát arra a megállapításra jutottunk, hogy mivel az érintetti körre 

vonatkozóan egy speciális törvény az irányadó a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 

1997. évi LXXXI-es törvény helyett, ezért kérjük Miniszter urat a jogszabály módosítás 

időpontjáig szíveskedjen levélben felhívni a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságok figyelmét, hogy 

a szolgálati idő egyeztetése nem vonatkozik a korábban korkedvezményes nyugdíjban 

részesülő személyekre. 

 

Úgy gondoljuk, hogy nem lehet egyetlen kormányzati szerv feladata sem, hogy az 

Állampolgárokat felesleges egyeztetésekre, dokumentumok beszerzésére kényszerítse és azt a 

kellemetlen érzést keltse bennük, hogy a korábbi szolgálati idő megállapításuk dokumentumai 

nem állnak rendelkezésre. 



Reményünket fejezzük ki, hogy egy állami intézmény nyilvántartásai olyan informatikai 

védelemben részesülnek, amelyek megakadályozzák az esetleges adatvesztést, és ez különösen 

érvényes a nyugdíj ügyekkel kapcsolatosan keletkezett dokumentumok esetében. 

 

Kérjük, hogy a korábbi levelünkben leírt probléma minél előbbi megoldása érdekében 

szíveskedjék utasítani Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságokat a korábban korkedvezményes 

nyugdíjban részesült Állampolgárok esetében az egyeztetési folyamat leállítására. 

 

Azon érintettek esetében, akiknél már elvégezték a szolgálati idő egyeztetését, kérjük a 

Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság értesítse az Érintetteket, hogy a szolgálati idejük a nyugdíjára a 

korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati 

járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 18. § (3) bekezdése alapján változatlan marad 

és csak abban az esetben kerül új szolgálati idő megállapításra, amennyiben az Érintettnek van 

365 napnál több munkaviszonya a korkedvezményes nyugdíjba vonulása után és Ő kéri a 

szolgálati idő újbóli megállapítását. 

 

Jelen levél mellékleteként ismételten megküldöm a hivatkozott, 2018. május 14-i keltezésű 

megkeresést. 
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