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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 ., Ön támogatja-e a rugalmas
nyugdíjkorhatár bevezetését? " című , K/137. számú írásbeli választ igényl ő kérdésükre adott
válaszomat.
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Az Önök által feltett „ Ön támogatja-e a rugalmas nyugdíjkorhatár bevezetését?” című
írásbeli kérdésre — Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr megbízásából — az alábbi válasz t
adom :

Önök és pártjuk teljesen hiteltelen akkor, amikor a rugalmas nyugdíjkorhatár bevezetésér ő l
beszélnek, hiszen nem támogatták a „N ők negyven” programunkat, amelynek köszönhet ően 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 . Ha Önökön múlt volna, ma nem lenne Nők 40 .

2012 óta nyugdíjkorhatár előtt kizárólag a nők jogosultak nyugdíjat igénybe venni . A 2012-
ben hatályba lépett változások a nyugdíjrendszer igazságosabbá tételét szolgálták . A
nyugdíjkorhatár előtti nyugdíjazás 2012 előtti szerteágazó rendszere foglalkoztatáspolitikai ,
foglalkozás-egészségügyi, munkavédelmi kérdéseket kezelt a nyugdíjrendszeren keresztül ,
holott a nyugdíjrendszer célja, hogy az id őskori megélhetés alappillére legyen, és azokban az
esetekben nyújtson jövedelemarányos keresetpótló ellátást, amikor az életkor el őrehaladása
miatt a munkaerő-piaci jövedelemszerzés egyre nehezebbé válik . A korhatár elő tti nyugdíj -
megállapítási szabályok együttesen — az általános járulékfizetési szabályok mellett — a
nyugdíjkorhatár betöltésétől igénybe vett nyugdíjhoz képest lényegesen hosszabb idei g
folyósított és általában magasabb összegű ellátást biztosítottak . Azok a foglalkoztatáspolitikai
feszültségek, amelyek a korhatár előtti nyugdíjazást korábban indokolták, már nem állna k
fenn, éppen ellenkez ő leg, jelenleg munkaerőhiány tapasztalható. A nehéz munkát végzők
számára pedig nem a korai nyugdíjazás, hanem az egészséges és biztonságo s
munkakörülmények megteremtése, az egészségre veszélyes tényezők kiküszöbölése, az
időben nyújtott képzési, átképzési lehetőségek biztosítása nyújthat megfelelő védelmet annak
érdekében, hogy mindenki egészségben élje meg az időskort .

Az elmúlt évek folyamatai messzemen ően igazolták a Kormány döntésének helyességét .
Jelentős részben a korhatár el ő tti ellátások rendszere átalakításának köszönhetően a korhatárt
megelőző korcsoportok foglalkoztatási rátája jelentősen megemelkedett . Összehasonlító



elemzések azt mutatják, hogy nemzetközi szinten is elismerésre méltó az érintett korcsoporto k
foglalkoztatásának javulása .

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011 . évi CXCIV. törvény szerint öregség i
nyugdíjat csak az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésétől lehet megállapítani, és ettő l eltérő
szabályt csak a nők esetében lehet alkotni .

A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben a korábbiakban létezett csökkentett összeg ű
előrehozott öregségi nyugdíj tapasztalatai azt mutatták, hogy hosszútávon az érintettek
számára hátrányos következményekkel járt. Az érintettek a biztos jövedelemforrás érdekébe n
vonultak vissza a munkaerőpiacról ezzel vállalva, hogy életük végéig alacsonyabb összegű
nyugdíjat vesznek igénybe . A nyugdíjba vonulást követő években a nyugellátásukat egyé b
munkajövedelemmel egészítették ki, azonban akkor, amikor a jövedelem-kiegészítés a z
életkor előrehaladtával ellehetetlenül, az időskori jövedelemforrásuk puszt a
összegű nyugellátás maradt, illetve egyéb szociális ellátások . Többek között
tapasztalatok vezették a jogalkotót a fenti döntésre .

Budapest, 2018 . június 5 .
Tisztelettel :
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