
ta Hatalí1

sr ,: HISOZ G
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/2011. ( ) OGY határozata

a bányászok egyes ellátásainak védelmér ő l

A Magyar Köztársaság Országgyűlése a bányászok szerzett jogainak védelmének érdekében ,
a szociális biztonsághoz való jog biztosítása céljából az alábbi intézkedések kidolgozására
kéri a Kormányt :

1. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, a korhatár előtti öregségi nyugdíjak
megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011 .
évi . . . törvénnyel megszüntetett bányásznyugdíj helyébe lépő ellátás részletes
szabályait úgy dolgozza ki, hogy az a 2011 . december 31-én hatályos bányász
nyugdíjakról szóló szabályozás szerinti jogosultságot ne korlátozzon, azza l
támogatásoktól, és más juttatásoktól az érintettek ne essenek el .

2. A keresetkorlátozás enyhítése céljából vizsgálja felül az egészségkárosodott
személyek szociális járadékairól szóló 387/2007 . (XII. 23.) Korm. rendeletet.

3. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.

Indokolás

A bányász dolgozók munkájának elismeréseként, a megszerzett jogosultságainak védelmében
a Magyar Szocialista Párt országgyűlési határozat elfogadását kezdeményezi .
A korhatár el őtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a
szolgálati járandóságról szóló T/4663. számon benyújtott törvényjavaslat szerint megszűnik a
bányásznyugdíj . Ezzel több ezer korábban nehéz fizikai munkát végző személy szerzett jogát
sérti meg a Kormány .
A bányásznyugdíj helyébe lép ő föld alatt végzett bányászati tevékenység esetén járó átmeneti
bányászjáradék nem minősül nyugdíjnak, így az érintettek például utazási kedvezményre se m
lesznek jogosultak. Az ellátás mellett a többi korhatár el őtti ellátáshoz hasonló módon lehe t
munkát végezni, a minimálbér tizennyolcszorosáig .
Az átmeneti bányászjáradék egyes szabályait a kormánypárti képvisel ők is finomítani látták
szükségesnek, ám az a kormány nem támogatja . Javaslatuk szerint „ a bányásznyugdíjról szóló
150/1991 . (XII 4 .) Korm. rendelet lehetőséget biztosított a szénkülfejtéses bányatérség fizikai
és termelésirányító munkakörökben dolgozók számára bányász szakmai nyugdíj
igénybevételére . A törvényjavaslat alapján a kormányrendelet eltörlésre kerül, ezzel 2012.
január elsejétől átmenet nélkül megszűnik az érintett bányászok számára a bányásznyugdíj
igénybevételi lehetősége. Ez jelentős változást hoz a nyugdíj várományokban. A bányászok az
eddigi szabályozás alapján 30 év szolgálati idő után igénybe vehették a nyugdíjellátást, err e
számítottak. A jövő évtől akár 10-17 évvel is többet kellene dolgozni a nyugd?j korhatá r
eléréséig. Ez maradandó egészségkárosodás nélkül elképzelhetetlen az eddigi fiziológiai
mérések alapján. "
Javaslatunkban kezdeményezzük, hogy az új ellátás részletes szabályait úgy alakítsa ki a
kormány, hogy azzal a bányásznyugdíjban részesül ők, illetve arra a mostani szabályok szerin t
a későbbiekben is akár jogot szerzők ne essenek el semmilyen jogosultságtól, támogatásoktól .
Az egészségkárosodott személyek szociális járadékairól szóló 387/2007 . (XII. 23 .) Korm .
rendeletet 2012-től hatályba lépő változásai kedvezőtlenül érintik a különböző
egészségkárosodási járadékokban részesül őket, köztük bányász dolgozók egészségkárosodási
járadékában részesülőket is .
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Képviselő i önálló indítvány

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Mellékelten — a Házszabály 85 .§ (2) bekezdése, illetve a 87 . § alapján - benyújtjuk a
bányászok egyes ellátásainak védelmérő l szóló országgyűlési határozati javaslatot.
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