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Bejelentő, megírta, hogy
álláspontja szerint, a „Nők 40”
programban
hátrányba
kerülnek a 3-4 gyermekes
anyák, az 1-2 gyermeket
vállaló anyákhoz képest. A
keresőtevékenységgel szerzett
minimális
szolgálati
idő
hosszát mindkét kategória
esetén 32 évben állapították
meg, ugyanakkor ezt a kitételt
3-4 gyermek vállalása esetén,
sokkal nehezebb teljesíteni. A
3-4 gyermekes anyák részére
elérhető a GYET ("főállású
anyaság"), ennek igénybe
vétele ugyanakkor hátrányt
jelent
a
kedvezményes
nyugdíjhoz
szükséges
szolgálati idő kiszámításakor.

lezárt

Vizsgálat eredménye
Az ügyben eljárásra jogosult Miniszterelnökség a közérdekű bejelentésben foglaltakat
megvizsgálta. Megírta, hogy a nyugdíjrendszer elsősorban a biztosítási elvre épül, célja, hogy az
időskori megélhetés egyik alappilléreként jövedelemarányos keresetpótló ellátást nyújtson, csak
korlátozottan képes elismerni a családban végzett áldozatos munkát. A nyugdíj összegét annak
alapján kell kiszámítani, hogy a biztosított aktív korában milyen hosszú ideig (szolgálati idő) és
milyen összegű jövedelem utáni járulékfizetéssel járult hozzá a rendszer fenntartásához. A nyugdíj
korhatárnak az öregségi nyugdíj megállapításában kiemelkedő szerepe van, hiszen egyrészt kifejezi
azt a vélelmet, hogy ekkortól csökken az aktivitás, vagyis szükségessé válik a jövedelempótlás,
másrészt tervezhetővé teszi a nyugdíjrendszert a nyugdíj kifizetés szempontjából is, figyelemmel a
Nyugdíjbiztosítási Alap egyensúlyára. A családpolitikai intézkedésként bevezetett nők
kedvezményes nyugdíja a nyugdíjkorhatárnál korábbi nyugdíjba vonulást tesz lehetővé. A
többletfolyósításból adódó magasabb kiadást a biztosítási elv érvényesülése miatt túlnyomó részben
keresőtevékenységből származó jövedelem utáni nyugdíjjárulék-fizetéssel kell megalapozni, ezért
nem vehető figyelembe jogosultsági időként minden szolgálati időt eredményező jogszerző idő. A
részletszabályok megalkotásánál figyelemmel kellett lenni arra is, hogy a kedvezmény
érvényesítésével idős korukra ne kerüljenek kiszolgáltatott helyzetbe a jogosultak a megállapított
ellátás alacsony összege miatt, ezért a jogosultsági feltételek is szigorúbbak, az attól való eltérésre a
jogszabály egyedi méltányossági lehetőséget nem biztosít. Ez az oka annak, hogy legalább 32 év
keresőtevékenységgel szerzett biztosítási időt igazolni kell a kedvezmény érvényesítéséhez. A
GYET mellett is folytatható keresőtevékenység heti harminc órát meg nem haladó időtartamban,
vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés kizárólag a jogosult otthonában történik. A
kedvezményes nyugdíjhoz a jogosultsági időként figyelembe nem vehető biztosítási idők (mint pl.
gyermeknevelési idők, munkanélküli ellátások ideje, megállapodás alapján szerzett szolgálati idő)
nem vesznek el, azok a nyugdíj megállapításakor a szolgálati időbe beszámítanak, így a nyugdíj
összegét növelik. A nyugdíjrendszer a nők kedvezményes nyugdíja mellett több családpolitikai
elemet, kedvezményt is tartalmaz. A nyugdíj igénybevételekor a gyermeknevelési idő szolgálati időt
jelent akkor is, ha pl. a GYES összegéből nem kellett nyugdíjjárulékot fizetni, amely a nyugdíj
összegére növelő hatású. További kedvezmény, hogy a gyermeknevelési ellátások összege nem
fogja csökkenteni a nyugdíj alapjául szolgáló átlagkeresetet, mert az említett ellátások kizárólag
akkor vehetők figyelembe a nyugellátás alapjául szolgáló havi átlag kereset kiszámításakor, ha azok
a nyugdíj összegére növelő hatásúak. Ugyanezen szabály vonatkozik ezen ellátások mellett folytatott
keresőtevékenységből származó jövedelemre is. A magyar családtámogatási rendszer számos
esetben előnyben részesíti a nagycsaládosokat. Léteznek olyan támogatások, amelyeket csak a
nagycsaládosok vehetnek igénybe, és olyan támogatások is, amelyek a gyermekszám szerint
emelkedő összegben illetik meg a családokat.

