Azonosító

A bejelentés tartalmi kivonata

Státusz

1446476

Bejelentő megírta, hogy három
gyermeke születése után 11 évig
volt otthon, előtte is, és azóta is
óvodapedagógusként
dolgozik.
Sérelmesnek tartja, hogy a
jelenlegi nyugdíj szabályok szerint,
a gyermekei gondozásával eltöltött
évekből, nyugdíj szempontjából,
csak nyolc évet ismernek el.
Álláspontja szerint, a gyermekeiket
nyolc évet meghaladóan otthon
nevelő édesanyák ezzel hátrányos
helyzetbe kerülnek a gyermeket
nem vállalók, vagy nem ilyen
hosszan otthon nevelőkhöz képest.

lezárt

Vizsgálat eredménye
Az ügyben eljárásra jogosult Miniszterelnökség a közérdekű bejelentésben foglaltakat
megvizsgálta. Megírta, hogy a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer elsősorban biztosítási elvű,
egy jövedelemarányos, keresetpótló ellátást nyújtó rendszer, amelynek célja az időskori jövedelem
biztonság megteremtése. A nyugdíjjogosultságot előzetes járulékfizetéssel lehet elérni, és a
nyugellátás összegét - a biztosítási elvnek megfelelően - a járulékfizetési idő hossza (szolgálati idő)
és a járulékfizetés alapjául szolgáló keresetek átlaga alapján kell kiszámítani. Az öregségi
nyugdíjjogosultság feltétele legalább 20 év szolgálati idő és a társadalombiztosítási nyugellátásról
szóló 1997. évi LXXXL törvény (a továbbiakban: Tny.) 18. §-ában előírt életkor betöltése. A
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCIV. törvény - az Alaptörvénnyel
összhangban - tartalmazza, hogy öregségi nyugdíjat csak a nyugdíjkorhatár betöltését követően lehet
megállapítani, ettől kizárólag a nők javára lehet eltérni. Az elsősorban családpolitikai
kedvezményként bevezetett, a nők számára 40 év jogosultsági idő alapján, nyugdíjkorhatárra
tekintet nélkül megállapítható öregségi nyugdíj jelentős kedvezmény. A jogintézmény
bevezetésekor a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben a Nyugdíjbiztosítási Alap egyensúlyára
figyelemmel kellett lenni.
A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi
LXXXIV. törvény 4. §-ának (3) bekezdése rendelkezik az Alap bevételeiről. E szerint a
nyugellátásokat a biztosítottak által befizetett járulékokból és a foglalkoztatók által megfizetett
szociális hozzájárulási adó meghatározott részéből finanszírozzák, ezért a bevételi-kiadási
egyensúlyra törekvés érdekében a kedvezményhez a Tny. az általános öregségi nyugdíjhoz képest
szigorúbb jogosultsági feltételeket ír elő. A 40 év jogosultsági idő szempontjából elsődlegesen a
keresőtevékenységgel szerzett biztosítási idők vehetők figyelembe (alapesetben legalább 32 év),
illetve a gyermeknevelési ellátások folyósításának időszaka meghatározott mértékben. A
jogosultsági idő a szolgálati időnél szűkebb, mert egyes szolgálati időelemek, pl. a felsőoktatási
intézmény nappali tagozatán folytatott tanulmányok ideje, a munkanélküli ellátások folyósításának
időszaka nem minősülnek jogosultsági időnek. A kedvezmény érvényesítéséhez figyelembe vehető
8 év gyermeknevelési időt nem a gyermekek száma határozta meg, hanem a biztosítási elv
érvényesítése, ezért a 40 év jogosultsági idő legalább 80 százalékát nyugdíjjárulék-fizetés alapjául
szolgáló keresőtevékenységgel, legfeljebb 20 százalékát a keresőtevékenység gyermeknevelés
miatti megszakítása tartamára járó gyermeknevelési ellátás folyósításával lehet elérni. További
kedvezményt a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermeket nevelők, illetve az öt vagy ennél
több gyermeket felnevelt édesanyák érvényesíthetnek. Azok a gyermeknevelési idők, amelyek a nők
kedvezményes nyugdíjához jogosultsági időként már nem vehetők figyelembe, mert pl.
meghaladják az alapesetben figyelembe vehető 8 évet, a szolgálati időbe beszámítanak, így a
majdani nyugdíj összegét növelik.

