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Tisztelt Miniszter Úr!
Kérem, szíveskedjen támogatni a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi
LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 83/B § (1) bekezdésének kormányzat általi
felülvizsgálatára irányuló alábbi kezdeményezésünket.
A Tny. hivatkozott rendelkezése korlátozza az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtti
ellátásban részesülőket a keresőtevékenység folytatásában azáltal, hogy meghatározott
összegű, nyugdíjjárulék alapját képező kereset, jövedelem megszerzése után a nyugellátás
szüneteltetését írja elő. A hivatkozott jogszabályi rendelkezés szerint ugyanis, amennyiben az
ellátásban részesülő személy adott évi (nyugdíjjárulék-alapot képező) keresete meghaladja az
ún. éves keretösszeget (a tárgyév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér –
minimálbér – összegének tizennyolcszorosát), a következő hónap 1. napjától a tárgyév végéig,
de legfeljebb az irányadó öregségi nyugdíjkorhatárig az ellátás folyósítását szüneteltetni kell.
Ez a korlátozás vonatkozik a 2012. január 1-je előtt folyósított előrehozott, csökkentett
összegű előrehozott öregségi nyugdíjasokra, a korkedvezményes nyugdíjasokra, a
korengedményes nyugdíjasokra, a bányásznyugdíjasokra, továbbá az ún. „művész" nyugdíjat
„felváltó" korhatár előtti ellátásban, és a szolgálati járandóságban részesülőkre, valamint a
nők 40 év jogosultsági időre tekintettel megállapított öregségi nyugdíjában részesülőkre is.
Véleményünk szerint a Tny. szóban forgó rendelkezésének 2006. évi elfogadása, és 2008. évi
hatálybalépése óta eltelt időszakban hazánk társadalmi és gazdasági helyzetében olyan
gyökeres változások mentek végbe, melyek indokolatlanná és szükségtelenné teszik a
korlátozás további fenntartását. A korlátozás bevezetésekor Magyarországon nagymértékű
munkanélküliség volt, folyamatosan csökkent a foglalkoztatottság, és az ország csőd közeli
gazdasági helyzetben volt. Ezeket a válságjelenségeket a kormány 2010. óta gyakorlatilag
felszámolta. Napjainkban már nem a munkanélküliség, és az alacsony foglalkoztatottsági ráta,
hanem éppen ellenkezőleg, a munkaerőhiány okoz problémákat a gazdasági élet szereplőinek.

Az elmúlt hónapokban több munkaadói szervezet, köztük a Munkaadók és Gyáriparosok
Országos Szövetsége, valamint az Építési Vállalkozók Országos Szövetsége (ÉVOSZ) is
szorgalmazta, hogy vendégmunkásokkal töltsék be azokat az állásokat, amelyekre nincs hazai
munkaerő.
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter néhány napja tett nyilatkozata szerint a kormány is
támogatja azokat a munkaadói csoportokat, amelyek unión kívüli országból szeretnének
munkaerőt toborozni. Miniszter úr ezt azzal indokolta, hogy a magyar kormány nem nézheti
ölbe tett kézzel, hogy az üres álláshelyek miatt a magyar gazdaság kapacitást, munkahelyeket
veszítsen el, ezáltal csökkenjen a teljesítménye.
Feltételezzük, hogy mindezek okán született kormányzati döntés arról, hogy a Nemzeti
Foglalkoztatási Alap támogatásával jelenjenek meg hirdetések Ukrajnában, annak
előmozdítása érdekében, hogy ukránokkal tölthessék be a magyarországi álláshelyeket a
hiányszakmákban.
Ugyanakkor hazákban is rendelkezésre áll egy olyan, több tízezer fős, megfelelő
szakképzettséggel és szakmai tapasztalatokkal rendelkező réteg, akiknek tagjai közül sokan
vállalnának munkát. Őket nem kell külföldön toborozni, nem kell átképezni, nem kell
nyelvtanfolyamra beíratni, nem kell lakhatásukat és társadalmi beilleszkedésüket támogatni,
csak lehetőséget kellene biztosítani számukra a korlátozásoktól mentes munkavállalásra. E
csoport tagjai megszerzett jövedelmüket biztosan itthon költenék el, ezzel növelnék a
fogyasztást, ami újabb lendületet adhatna a termelésnek is, nyugdíjszerű ellátásuk kiegészítése
révén javítanák saját vagyoni – jövedelmi helyzetüket, támogatnák gyermekeiket a
családalapításban.
Összefoglalva: véleményünk szerint jelenleg már több érv hozható fel a korhatár előtti
ellátásban részesülők munkavégzését korlátozó szabályok felülvizsgálata mellett, mint azok
fenntartása oldalán. Mindezek okán kezdeményezi a Független Rendőr Szakszervezet, hogy a
kormány vizsgálja felül a korhatár előtti ellátásban részesülők munkavállalására vonatkozó
szabályozást, és szűntesse meg az idejétmúlt korlátozást.
Tájékoztatom miniszter urat, hogy fentiek szerinti kezdeményezésünk támogatása érdekében
Dr. Pintér Sándor belügyminiszter úrhoz is megkereséssel fordultam.
B u d a p e s t, 2017. február 3.
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