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Schmuck Erzsébet
országgyű lési képvisel ő részére
LMP
Budapest

Tisztelt Képviselő Asszony !

Az Ön által Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter úrnak feltett „ Hányan éltek eddig a nők
40 év utáni kedvezményes nyugdt,iazásának lehet őségével, és ez mekkora . forrásokat igényelt
az egyes években?” című írásbeli kérdésre – Balog Zoltán miniszter úr megbízásából az
alábbi választ adom .

A nőknek 40 év jogosultsági idő alapján megállapított nyugdíjak száma 2011-2014 között
évenkénti bontásban az alábbiak szerint alakult :

A kedvezményes jogosultságot igényl ők száma 2011-ben 48 174 fő , 2012-ben 29 283 fő ,
2013-bar 25 021 fő, 2014-ben 27 127 fő volt . Ezen időszak alatt 129 605 fő élt a
kedvezményes nyugdíjazás lehetőségével .

2011-ben az előrehozott öregségi nyugdíjak soron belül került megtervezésre az elő irányzat .
A beszámoló adatai már megbontva tartalmazzák a n ők 40 évi jogosultsági nyugdíjkiadásait ,
amely 26 267,2 millió forintban teljesült . 2012-ben a teljesítés 105 138,3 millió forint, a z
elő irányzat 60 698,4 millió forint, 2013-ban a teljesítés 135 756,7 millió forint, az előirányza t
133 684,9 millió forint volt . 2014-ben az előzetes adatok a pénzforgalmi jelentés alapján 16 4
038,1 millió forintban teljesültek, az el őirányzat 161 908,9 millió forintban kerül t
meghatározásra. A 2015 . évi törvényi elő irányzat 185 208,5 millió forintot tartalmaz .

Az adatokból az látszik, hogy az els ő évi felfutás után az éves igény 25-29 ezer fő közötti új
jogosultra állt be . A kiadások évenkénti összege már tartalmazza az el őző évek
nyugdíjemelésének hatását is, ennek beszámításával az évenkénti kiadási többlet 20-3 0
milliárd forint között becsülhető .

Budapest, 2015 . április 1 .

Rétvári Bence
államtitkár
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Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Budapest

Tisztelt Elnök ű r !

Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014 . (II. 24.) OGY határozat 2 . mellékle t
43 . Pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Schmuck Erzsébe t
(I,MP) országgyűlési képviselő által feltett „Hányan éltek eddig a nők 40 év utáni
kedvezményes nyugd&zásának lehetőségével, és ez mekkora forrásokat igényelt az egye s
években?” című , K/3899 . számú írásbeli választ igényl ő kérdésére adott válaszomat.

Budapest, 201.5. április L
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Sneider Tamás
országgy ű lési képviselő részére
Jobbik
Budapest

Tisztelt Képviselő Úr !

Az Ön által feltett „Hány menekült került elhelyezésre éjjeli menedékhelyen vagy hajléktalan

szál/án?” című írásbeli kérdésre — Balog toltán miniszter úr megbízásából — az alábbi választ
adom .

Hazánk menedékjogról szóló törvényének alapelvei és rendelkezései összhangban vannak a
menekültek helyzetére vonatkozó genfi egyezménnyel, valamint az Emberi Jogok Európa i
Egyezményével és rögzítik, hogy a Magyarországon menekültként, oltalmazottként, valamin t
rnenedékesként elismert személy menedékjogot élvez és jogosult a jogszabályokba n
meghatározott ellátásra, támogatásra és szállásra .

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993 . évi III . törvény (a továbbiakban :
Szt .) hatálya — kizárólag az éjjeli menedékhely és a hajléktalan személyek átmeneti szállás a
tekintetében — 2013, december 3 . óta kiterjed a menedékjoggal rendelkező azon személyekre
is, akiknek az idegenrendészeti vagy menekültügyi hatóság által fenntartott intézményekben
tartózkodási hely vagy szálláshely nem biztosítható .

Ez a rendelkezés lehetővé teszi, hogy az ország területén tartózkodó, menedékjogot szerzet t
külföldiek közül senki ne legyen kénytelen közterületen vagy nem lakás céljára szolgál ó
helyiségben tölteni az éjszakát .

Az éjjeli menedékhely és az átmeneti szállás olyan szociális szolgáltatás, amely az alapvető
fizikai szükségletek egy részének kielégítését teszi lehet ővé az éjszakai pihenés, valamint
krízishelyzetben éjszakai szállás biztosításával .

Az Szt. módosítása az éjjeli menedékhelyek és hajléktalan szállók térítésmente s
igénybevételének lehetőségével egy alapvetően humanitárius célt szolgál, azzal a
korlátozással, hogy a fentiekben meghatározott személyi kör esetében az ellátás keretébe n
kizárólag szállás és tisztálkodási lehetőség biztosítható .

Az országos igénybevételi nyilvántartás adatai szerint a jogszabályi rendelkezé s
hatálybalépése óta a menekült személyek szociális intézményi ellátása országosan az alábbiak
szerint alakult :

Ellátási forma
éjjeli merredékliely
hajléktalan személyek átmeneti szállása

igénybevev ők száma fő
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Az intézmén ,enkénti i én bevétel alakulása 2013 .12.03. - 2015 .03 .18. között :

Fenntartó szervezet Megye Intézmény neve

Igénybe vevők száma (fő )
hajléklalan

éjjeli

lenedékhe y

ok átmeneti

szállása
Tatai Kistérségi Többcél ú
Társulás

Komárom-
Esztergom

Szociális Alapellát ó
Intézmény

Magyarország i
Evangélium i
'FestvérközösséL Főváros

Oltalom Hajléktalano k
Központj a

Baptista Szeretetszolgálat
Egyházi Jogi Személy Főváros

Hajléktalanok Átmenet i
Szállása Soroksár 20

Baptista Szeretetszolgálat
Egyházi Jogi Személy Főváros

Hajléktalanok Átmenet i
Szállása Csepel 2

Budapest Főváros
Onkormányzata Főváros

Módszertani Szociáli s
Központ és Intézménye i

Baptista Szeretetszolgálat
Egyházi Jogi Személy Főváros

Hajléktalanok Átmenet i
Szállása Soroksár L 1 5

Győr Megyei Jogú Váro s
Onkormányzata

Győr-M-
Sopron

ajléktalanokat Segítő
Szolgálat

Győr Megyei Jogú Város
Onkormányzata

Győr-M-
Sopron

Haj léktalanokat Segít ő
Szolgálat -

Békéscsaba és Térsége-
Többeélú Kistérség i
Társulás Békés

Hajléktalanok Átmeneti
Szállása 2

Budapest, 2015 . április 1 .
Odvözlettel :

Rétvári -Bence
államtitkár
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EMBERI ERŐ FORRÁSO K
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Kövér László úrnak,
az Országgyű lés elnökének

Budapes t

Tisztelt Elnök Űr!.

Az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l szóló 10/2014 . (fi. 24,) OGY határozat 2 . melléklet
43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Sneider Tamá s
(Jobbik) országgyűlési képviselő által feltett ,Hány menekült került elhelyezésre éjjel i
menedékhelyen vagy hajléktalan szállón?" című , K13898. számú írásbeli választ igényl ő
kérdésére adott válaszomat .

Budapest, 2015 . április 1 .
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