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T ÁJ É K O Z T A T Ó
a bányászok kedvezményeiben történő legfontosabb
jogszabályi változásokról 2012. január 1-jétől
2011. november 28-án az országgyűlés elfogadta a korhatár előtti öregségi nyugdíjak
megszűntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi
CLXVII. Törvényt (148.sz. Magyar Közlöny) amely érinti a bányásznyugdíjat és a
korkedvezménytA bányásznyugdíjról szóló 150/1991. (XII. 4.) Korm. rendelet 2012. január 1-jei hatállyal
megszűnt.
A földalatti munkakörökben dolgozók bányásznyugdíja fenti határnaptól kezdődően a
bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. Törvényben került szabályozásra változatlan feltételek
mellett (5000 műszak vagy 25 év), azonban a tényleges öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig a
neve átmeneti bányászjáradék lesz. Fontos eleme az elfogadott törvénynek, hogy a föld
alatt végzett bányászati tevékenység esetén a bányásznyugdíj helyébe lépő átmeneti
bányászjáradékra a továbbiakban is lehet jogosultságot szerezni, a korábbiakhoz hasonlóan.
Egyértelmű negatívuma viszont a fenti változtatásnak, hogy a szénkülfejtéses bányatérségben
dolgozó fizikai és termelésirányító munkakörben dolgozók a bányásznyugdíjról szóló
150/1991. (XII. 4.) Korm. rendelet 2012. január 1-jei hatályon kívül helyezésével
elveszítették az irányú jogosultságukat, hogy 30 év szolgálati idő után bányásznyugdíjba
vonulhassanak.
Sajnos az érintettek a korkedvezmény lehetőségével sem tudnak élni, mivel a hatályában
fenntartott (2012. december 31-ig) korkedvezményes jegyzékben sem szerepelnek.
Utóbbiakkal kapcsolatban a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal az egyeztető tárgyalások a
múlt év végével megkezdődtek.
A Törvény 2012. január 1-jétől hatályon kívül helyezi a Társadalombiztosítási
Nyugellátásról szóló törvény. 8-8/C. §-a és a 8. §-t megelőző alcímét, ami a teljes
korkedvezményes rendszert törli a társadalombiztosítási nyugellátásból, s így ettől az
időponttól már csak korhatár előtti ellátásként lehet jogosultságot szerezni, de csak 2014.
december 31-ig.
A korábban megszerzett korkedvezményre való jogosultsággal azonban 2014. december 31.éig változatlan feltételek mellett lehet jogot szerezni, és azt a jövőben bármikor lehet korhatár
előtti ellátásként érvényesíteni.
Fenti törvény végrehajtási rendelkezéseként került kihirdetésre (162.sz Magyar Közlöny) a
korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az
átmeneti bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint az egyes kapcsolódó
kormányrendeletek módosításáról szóló 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet, amely 2012.
január 1-i hatállyal megszűntette az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási
kedvezményeiről szóló 23/1991. (II. 9.) Kormán rendelet korkedvezmény, rokkantsági
nyugdíjkedvezmény (melléklete is) és havi átlagkereset-számítási kedvezmény
rendeletben történő szabályozását.
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A továbbiakban is él a 23/1991. (II. 9.) Korm. rendeletben a keresetkiegészítés szabályozás és
új alcímmel a rendeletbe került -2012. január 1-jétől- a bányászok egészségkárosodási
járadéka.
Az egészségkárosodott személyek szociális járadékairól (rendszeres szociális járadék,
átmeneti járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka) szóló 387/2007. (XII. 23.)
Korm. rendelet 2012. január 1-i hatállyal megszűnt.
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. Törvény végrehajtására
kiadott 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 14. §. (9). bekezdése, amely a bányászok
nyugdíj-átlagszámítási kedvezményéről rendelkezik, fenti 333/2011. (XII. 29. Korm.
rendelet értelmében ugyancsak megszűnt. Ez biztosította, hogy a bányászati tevékenységet
folytató gazdálkodó szervezetnél föld alatt legalább tizenöt éven át korkedvezményre jogosító
munkakörben dolgozó öregségi nyugdíját, kérelemre, annak a keresetnek az alapulvételével
kell megállapítani, amit a vele azonos munkakörben foglalkoztatottak a nyugdíj
megállapítását megelőző naptári évben átlagosan elértek annál a munkáltatónál, ahol az
igénylő ebben a munkakörben utoljára dolgozott.
A munkakör változása esetén a korábbi korkedvezményes munkakörben elért átlagkeresetet
kell alapul venni, ha az igénylő a változásig is legalább tizenöt évet dolgozott föld alatt
korkedvezményre jogosító munkakörben, és a korábbi munkakör szerinti átlagkereset számára
kedvezőbb. E rendelkezés akkor alkalmazható, ha az igénylő a nyugdíj megállapításáig
korkedvezményre jogosító munkát végzett, vagy egészségi okból került föld feletti
munkakörbe.
Az Országgyűlés a 2011. december 20-ai ülésnapján fogadta el a megváltozott
munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXCI. Törvényt (162.sz Magyar Közlöny), amely teljesen átalakítja 2012. január 1-jétől a
rokkantsági nyugdíjrendszert.
Figyelemmel arra, hogy a bányászok rokkantnyugdíj kedvezménye 2012. január 1-jétől
megszűntetésre került, ezáltal a bányász rokkantsági nyugdíjasokra is a fenti törvényi
szabályozások az irányadóak. A szakmai mellékletekben részletesen olvashat a
változtatásokról.
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