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Helyben 
    Tisztelt Elnök Úr! 
 
A Házszabály 102.§-a (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a korhatár előtti öregségi 
nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 
T/4663. számú törvényjavaslathoz kapcsolódóan az alábbi 
 
       Módosító javaslatot 
terjesztem elő: 
A törvényjavaslat 46. §-a egészüljön ki a „49/B § (1) bekezdés a) pontja a „szénkülfejtéses 
bányatérség” felsorolással, valamint  egy új ac) alponttal az alábbiak szerint: 
 
„49/B. § (1) Átmeneti bányászjáradékra jogosult az a személy, aki  
a) bányavállalkozónál föld alatti illetve szénkülfejtéses bányatérségi  munkakörben  
aa) legalább huszonöt év, a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szerint figyelembe 
vehető szolgálati időt szerzett, vagy  
ab) legalább 5000 – a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szerint szolgálati időként 
figyelembe vehető – műszakot töltött el azzal, hogy a mecseki ércbányászatban elért 
műszakszámnak az 1,67-szeresét, a mecseki szénbányászatban elért műszakszámnak pedig az 
1,25-szörösét kell a műszakszám meghatározása során figyelembe venni,  
 ac) szénkülfejtéses bányatérség fizikai és termelésirányító (aknász, bányafelmérő, 
bányamester, bányatechnológus, mélyfúrási vezető, műszaki vezető, üzemeltetési művezető, 
karbantartó művezető, részlegvezető, szakvezető) munkaköreiben legalább 30 év - a 
társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szerint szolgálati időként figyelembe 
vehető - szolgálati időt szerzett. 
 Az előírt 30 év szolgálati időbe beszámít a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 
49/B. § (1) a) pontja alapján bányavállalkozónál, föld alatti munkakörben - a társadalom-
biztosítási nyugellátásról szóló törvény szerint szolgálati időként figyelembe vehető - eltöltött 
idő is.   
 
Indokolás:  
A  bányásznyugdíjról szóló 150/1991. (XII.4.) sz. Korm. rendelet lehetőséget biztosított a 
szénkülfejtéses bányatérség fizikai és termelésirányító munkakörökben dolgozók számára 
bányász szakmai nyugdíj igénybevételére. A törvényjavaslat alapján a kormányrendelet 
eltörlésre kerül, ezzel 2012. január elsejétől átmenet nélkül megszűnik az érintett bányászok 
számára a bányásznyugdíj igénybevételi lehetősége. Ez jelentős változást hoz a nyugdíj 
várományokban. A bányászok az eddigi szabályozás alapján 30 év szolgálati idő után igénybe 
vehették a nyugdíjellátást, erre számítottak. A jövő évtől akár 10-17 évvel is többet kellene 
dolgozni a nyugdíj korhatár eléréséig. Ez maradandó egészségkárosodás nélkül 
elképzelhetetlen az eddigi fiziológiai mérések alapján. 
Budapest, 2011. október 19. 
 
      
        országgyűlési képviselő 


