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Tisztelt Képviselő Urak!

Az Önök által „Akiket az út szélén hagytak” címen, K/7175 . számon benyújtott írásbel i
kérdésre az alábbi tájékoztatást adom :
Kérem Önöket, hogy a következő sorokat figyelmesen olvassák el! „ . . . Ha van botrány,
akkor az, hogy ma minden harmadik nyugdíjas rokkantnyugdUas, és ez utóbbiak közül minde n
második még aktív korban van, akár dolgozhatna is, akár a munka adhatna értelme t
életének. .,, ". Gondolom ínmerősek e szavak . Mesterházy Attila képvisel ő úr, akkor ezeket a
szavakat vastapssal köszöntötte. Ezt a szocialista miniszterelnök, Gyurcsány Ferenc mondta
2007-ben. De 2008-ban és 2009-ben a szocialista konnány miniszterei, államtitkárai is
hasonlóképpen szóltak a rokkantsági rendszer átalakításának szükségességér ő l . Onök tudták,
hogy e lépésre szükség van, de nem tették meg, inkább eladósították az országot . Az Önök
által felhalmozott ezermilliárdokat kell a mostani Kormánynak visszafizetnie .
Minden társadalom alapszabálya: a társadalombiztosítási nyugellátásra jogosító szolgálati id őt
járulékfizetéssel kell megalapozni. Ugyanakkor a rokkantsági nyugdíj összege nem képezte
járulékfizetés alapját, így a rokkantsági nyugdíjban töltött idő nem ismerhető el szolgálati
időnek. A rokkantsági nyugdíj folyósításának időtartamát kizárólag az előrehozott, a
csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj igénylésekor lehetett figyelembe venni ,
hogy a nyugdíjcsökkentést kiváltsa vagy mérsékelje . A nyugdíj összegének kiszámításához a
rokkantsági nyugdíjban töltött idő ezekben az esetekben sem volt beszámítható a szolgálat i
időbe .
A 2011 . december 31-én rokkantsági nyugdíjban részesülők állapotuktól és életkoruktó l
függően rokkantsági, vagy rehabilitációs ellátásban részesülhetnek . A rehabilitációs ellátás
összegéből az érintett nyugdíjjárulékot fizet, így annak folyósítási ideje szolgálati id őt
eredményez . Az ellátás folyósításának szüneteltetése esetén keres ő tevékenység végezhető , s
az annak időtartama alatti járulékfizetéssel szintén szolgálati időt szerez a rehabilitáció s
ellátásban részesülő személy_ A rehabilitációra nem javasolható személyek rokkantsági
ellátásra lesznek jogosultak, amely akár élethosszig folyósítható részükre . A rokkantsági
ellátás folyósításával egyidej űleg — meghatározott összegig — szintén végezhető kereső
tevékenység . A rokkantsági ellátásban részesülő a keresete után fizetett nyugdíjjárulékka l
szolgálati időt szerez, s a nyugdíjkorhatár betöltésekor öregségi nyugdíjat igényelhet ,
amennyiben az számára kedvezőbb. Ellenkező esetben élethosszig folyósítják részére a
rokkantsági ellátás összegét. A hozzátartozói ellátásoknál az elhunyt jogszerző életkora
szerinti szolgálati idő követelmény vizsgálatához a rokkantsági nyugdíj, illetve a rokkantság i
ellátás folyósításának idő tartamát figyelembe kell venni .
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Üdvözlettel :

EM13EIkl ERŐ FORRÁSO K
MINISZTÉRIUMA

MINISZTER

	

La)n

Érkezett : 2012 MÁJ 3 O.


	page 1

