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Kövér László elnök úr részére

Magyar Országgyűlés

Budapest

Iktatószám:

Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 2. melléklet 43.

pontjában foglaltak: megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Korózs Lajos

országgyűlési képviselő Ön nem ismeri a maguk által alkotott szabályokat? Avagy miért tiltják

a nyugdíj melletti munkavégzést a közszférában, ha Ön szerint "Iehetüvé kell tenni a dolgozni

akaró nyugdíjasoknak, hogy a nyugdíjuk megtartása mellett maradhassanak a munka

világában, illetve visszakapcsolódhassanak oda 11? című, K/1794. számú írásbeli kérdésre adott
válaszomat.

Budapest, 2018. október;

Tisztelettel:
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/ Gulyás Gergely
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Korózs Lajos országgyűlési képviselő részére

MSZP képviselőcsoportja

Budapest

Tisztelt Képviselő Úr!

Iktatószám:

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. § (9) bekezdésében foglaltak alapján

az Orbán Viktor miniszterelnök úrhoz benyújtott Ön nem ismeri a maguk által alkotott

szabályokat? Avagy miért tiltják a nyugdíj melletti munkavégzést a közszférában, ha Ön szerint

"lehetővé kell tenni a dolgozni akaró nyugdijasoknak; hogy a nyugdíjuk megtartása mellett

maradhassanak a munka világában, illetve visszakapcsolodhassanak oda"? című, K/1794.

számú írásbeli kérdésére az alábbi választ adom.

A Kormány változatlanul elkötelezett az öregségi nyugdíjban részesülők munkaerőpiacra

történő visszavezetése iránt. Az elmúlt években több olyan könnyítés történt, amelyek segítik

az öregségi nyugdíjban részesülők munkaerőpiaci elhelyezkedését a versenyszférában. A 2019-

től életbelépő változásoknak köszönhetően már nem csak a közérdekű nyugdíjas szövetkezet

keretében végzett munka, hanem nyugdíjasok munkaviszonyban foglalkoztatása is

kedvezőbben adózik: munkabérük után már csak személyi jövedelem adófizetési kötelezettség

áll fenn.

Annak érdekében, hogy közszféra fenntartható létszámgazdálkodása a jövőben is

megvalósulhasson, a Kormány célkitűzése, hogy a nyugdíjkorhatárt betöltő személyek

továbbfoglalkozatására - a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló

1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat alapján - továbbra is csak indokolt esetben kerüljön sor,

ezzel is támogatva a fiatalok munkavállalását és a hatékony és olcsó állami működés

megvalósulását.

Budapest, 2018. október

Tisztelettel:


