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Az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat 2 . melléklet
43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Korózs Lajos és dr .
Tóth Bertalan (MSZP) országgyűlési képviselők által feltett „Mit gondol arról, hogy ma töb b
tízezer öregségi nyugdíjas ellátása nem éri el az ötvenezer forintot sem, illetve több százeze r
nyugdíjas vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő ellátása nem éri el ezt az összeget?” című ,
K/106. számú és az „ Ön szerint elfogadható, hogy ma a számos szociális ellátás alapját ad ó
nyugdíjminimum tíz éve 28 500 forint?” című K/113. számú írásbeli választ igénylő
kérdésükre adott összevont válaszomat.
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Az Önök által feltett „Mit gondol arról, hogy ma több tízezer öregségi nyugdíjas ellátása nem
éri el az ötvenezer forintot sem, illetve több százezer nyugdUas vagy nyugdUszer ű ellátásban
részesülő ellátása nem éri el ezt az összeget?”, illetve az „ Ön szerint elfogadható, hogy ma a
számos szociális ellátás alapját adó nyugdíjminimum tíz éve 28 500 forint?” című írásbel i
kérdésekre — Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr megbízásából — az alábbi választ adom :

Új parlamenti ciklus kezd ődött, de valami nem változott, ez pedig az Önök, illetve a
szocialista párt nyugdíjas látszatpolitikája . A nyugdíjas társadalom és a választók azonban
alaposan megismerték Önöket és pártjukat akkor, amikor elvették egyhavi nyugdíjukat . A
„szocialista nyugdíjkorrekció” elvett egyhavi nyugdíjat a 100 ezer forint alatti összeget kap ó
idősektől, de szintén elvett egyhavi összeget az 50 ezer forintnál alacsonyabb nyugdíja t
kapóktól is . A 2018-as országgyűlési választások eredménye azt is jól mutatja, hogy a z
emberek nem felejtenek. Önök hiába próbálják újból és újból eljátszani a nyugdíja s
társadalom mentorának szerepét, ez az erőlködés láthatóan nem vezetett sikerre. Azt
javaslom, hogy bátran támogassák a Kormány nyugdíjpolitikáját, amely nem csak jól hangz ó
szavakból áll, mint az Önöké, hanem tettekb ő l. Hadd emlékeztessem, hogy az általun k
bevezetett „Nők 40” programunknak köszönhetően a nők korábban mehetnek nyugdíjba 40 év
jogosultsági idő alapján. 2018 márciusáig több mint 220 ezer fő élt ezzel a lehetőséggel ,
melyet az Önök frakciója a parlamenti szavazáskor nem támogatott . Talán hitelesebbek
lennének Önök is és pártjuk is az ország terhét évtizedeken keresztül a hátukon viv ő idősek
előtt, ha legalább akkor megnyomnák az igen gombot a Parlamentben, amikor nem csa k
szavakkal, hanem tettekkel is tudnák támogatni az id őseket .

A Kormány megbecsüli és tiszteli a magyar nyugdíjasokat, ezért azon dolgozik, hogy a
magyar nyugdíjrendszer biztonságos, stabil és kiszámítható, a nyugellátások értékmeg őrzése
biztosított legyen. Ezt mutatja a vonatkozó törvényi szabályozás is .

A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer elsődlegesen a biztosítási elvre épül . A rendszer a
biztosítási elv mellett szolidaritási elemeket is tartalmaz, amelyek a nyugellátás összegének
kiszámításakor a rövidebb szolgálati id őt és alacsony kerestet elért biztosítottak eseté n
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Pz véxlyesülnek A nyugellátás összegét két tényező határozza meg, a szolgálat i
(járulékűzetési) idő hossza, és a nyugdíjjárulék-fizetés alapjául szolgáló nettó átlagkereset .

Minél magasabb összeg ű kereset után fizetett nyugdíijárulékot a biztosított aktívként, anná l
magasabb lesz a nyugdíja alapjául szolgáló átlagkereset, és ezáltal az ellátás összege, illetve
minél hosszabb szolgálati időt ért el, az átlagkeresetnek annál magasabb mértéke jár
nyugdíjként . A nyugdíj összegének kiszámítását megalapozó mutatók biztosítják, hogy a
nyugdíj összege arányos legyen az aktív életpálya során nyújtott biztosítási teljesítménnyel .
Alacsony összegű nyugdíjat több tényező eredményezhet: alacsony összegű járulékfizetés
alapjául szolgáló kereset, jövedelem, rövid szolgálati idő , töredezett életpálya, nemzetközi jo g
alkalmazásával megállapított nyugdíjrész, illetve nyugdíjnövelés .

A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer az alacsony keresetet és kevés szolgálati id őt elért
biztosítottakkal jelenleg is szolidáris, hiszen a nyugdíj összegét meghatározó egyik elem, a
szolgálati idő szerinti mértékskála nem lineáris, hanem az alacsonyabb tartományban nagyob b
léptékkel halad, mint a hosszabb szolgálati idő tartományban .

További kedvezményt jelent azok számára, akiknek jövedelme az ún . átlagszámítási
időszakban alacsony volt, hogy amennyiben a jogszerző legalább 20 év szolgálati idővel
rendelkezik, az öregségi teljes nyugdíj összege nem lehet kevesebb az öregségi nyugdí j
legkisebb összegénél . Ha az öregségi teljes nyugdíj alapját képező havi átlagkereset ezt a
legkisebb összeget nem éri el, a nyugdíj összegét az alapját képez ő havi átlagkerese t
összegében kell megállapítani, azt nem a megszerzett szolgálati idő arányában kel l
meghatározni, amely azt tovább csökkentené . A méltányossági nyugdíjemelés lehet ősége
pedig azoknak nyújt segítséget, akik hosszú ideig dolgoztak, fizettek járulékot, d e
körülményeik miatt nem tudtak magasabb keresetet elérni, vagy élethelyzetük miatt ne m
tudtak kellően hosszú szolgálati időt elérni, esetleg tartósan beteg hozzátartozót ápoltak
éveken, évtizedeken át . Ebben az esetben az egyéni körülmények mérlegelése alapján adhat ó
méltányosságból nyugdíjemelés .

A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer a folyamatosan változó körülményekhe z
alkalmazkodik. Elsődleges azonban a megállapított nyugellátások folyósításának, illetve a
megállapított nyugellátások értékmeg őrzésének biztosítása, a rendszer hosszú távon é s
megfelelő színvonalon történő fenntartása. A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben
minden módosítást, kedvezmény bevezetését hosszú el őkészítő munka előz ' ~tk
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