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A Bányaipari Ágazati Párbeszéd Bizottság állásfoglalása, érvanyaga 

a földalatti bányamunkát végzők korkedvezményes- és a bányász nyugdíj rendszerrel 
kapcsolatosan 

 
 
            A BÁPB áttekintette a Kormány „Széll Kálmán tervének” intézkedési csomagját, 
amely a korai nyugdíjak jelenlegi rendszerének teljes felülvizsgálatát és megszűntetését 
irányozza elő. Az általánosan tervezett intézkedésekkel kapcsolatban a bányászatban 
dolgozók tekintetében a BÁPB a következő véleményt alakította ki:  
 
 
1./  A Bányaipari Ágazati Párbeszéd Bizottság következetesen képviseli a korkedvezményes 
és bányász nyugdíjrendszer fenntartásának szükségességét mindaddig, ameddig a bányászati 
specialitásokból adódóan az egészségre ártalmas, kedvezőtlen munkakörülmények fennállnak. 
  
2./  Meggyőződésünk szerint nem lehet eltekintetni a bányászatban dolgozó emberek 
szervezetére ható - a fokozott igénybevétellel járó nehéz fizikai munka -    korkedvezményre 
való jogosultságától tekintettel arra, hogy 

• Különösen nehéz munkát végeznek 
• Tartós az ergonómiai eredetű megbetegedés veszélye 
• Fokozott a pszichés terhelés 

 
3./  A bányászoknál a folyamatos foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok és mérések 
egyértelműen alátámasztják azt a tényt, miszerint elengedhetetlen a bányászok általános 
nyugdíj korhatár alatti nyugdíjba vonulása ahhoz, hogy a későbbiek során ne szenvedjenek 
maradandó egészségkárosodást. 
Tudományosan bizonyított tény, hogy a bányászok egészségkárosodása huzamos (több 
évtizedes) föld alatti munkavégzés során az esetek szignifikánsan magas hányadánál biztosan 
bekövetkezik. Tehát a korkedvezményes bányásznyugdíj megszüntetése folytán 
"túldolgoztatott" bányászok aránytalanul nagy terhet rónak majd a TB-kasszára, míg a 
bányásznyugdíj jelenlegi rendszere a korkedvezmény biztosítási járulékkal (továbbiakban: 
kkbj.) kiegészítve lehetővé teszi, hogy a munkavállalók a munkáltató költségén jobb 
egészségi állapotban lépjenek ki a munka világából. 
  
 
4./ A bányászati nyugdíjrendszer hatálya alá tartozó munkáltatóknál - tekintettel a Tbj. 2007. 
január 01-jétől hatályos rendelkezéseire - a biztosítottak korkedvezményes 
nyugdíjjogosultságának megszerzéséhez a foglalkoztató 13 % többletjárulék fizetésre 
kötelezett (kkbj).  
Jogszabály-értelmezésünk szerint, a kkbj esetében a jogalkotói szándék az, hogy az állam 
mentesüljön az egészségre fokozottan ártalmas munkakörökből korkedvezménnyel 
nyugdíjazott munkavállalók nyugdíjjal összefüggő többletköltségeitől. Tehát  a 100%-ban a 
munkáltató által fizetett kkbj megteremti a fedezetet a bányásznyugdíjra. Ennél fogva az 
államháztartásnak 2011 évtől – a törvényben megfogalmazottak alapján - 
többletköltsége nincs, a korkedvezmény lehetőségének megvonásával megtakarítása nem 
keletkezik. 
 
5./ Egyes munkáltatóknál a bérmegállapodás fontos elemeként a korkedvezményes járadék 
fizetés mértékéig a jövedelem csökkenéssel járt. A jogosultság esetleges elvesztése felveti 
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annak kérdését is, hogy a munkáltatók visszakapják-e az ilyen címen tőlük beszedett 
járulékfizetési kötelezettségnek megfelelő összeget, illetve azt, hogy miként kárpótolhatóak az 
érintett foglalkoztatottak a fenti okok miatt kieső jövedelmükért? 
   
6./ Fontosnak tarjuk, hogy a földalatti bányamunkát végzők korkedvezményes- és a 
bányász nyugdíj   - az általánosságban célul kitűzött változtatás esetén is - mint  szerzett 
jogok megmaradjanak.  
 
7./ A korkedvezményes- és bányász nyugdíj szabályozásának megváltoztatásához a 
továbbiakban fontosnak tartjuk a fokozatosságot, a párbeszédet, azt, hogy az előkészületi 
munkákban a munkáltatók és a szakszervezetek is részt vehessenek. 
 
 
Budapest, 2011. április 27. 
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