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Tisztelt Államtitkár Úr! 
 

Az ONYF Nyugdíjjogi és Hatósági Ügyek Főosztálya állásfoglalást adott ki a 
nyugdíjas bányászok szénjárandóságának pénzbeli megváltásáról. Ez alapján 
megszüntetnék a szénpénz jogosultságot azoknál a bányász nyugdíjasoknál, 
akik a törvényi változás miatt átmeneti bányászjáradékban részesülnek. A 
törvényalkotás során a jogalkotónak valószínűleg ez nem volt szándéka, mert a 
bányászterületek egyéni országgyűlési képviselői is az érdeklődő bányászoknak azt 
a választ adták, hogy a bányásznyugdíj átminősítése járadékká az egyéb bányász 
juttatásaikat nem érintik és a Bányászatról szóló törvényben történt szabályozás is 
erre utal: 49/C. § (1) pont, mely alapján  „Ha e törvény vagy a végrehajtására 
kiadott kormányrendelet másként nem rendelkezik, az igényérvényesítésre, az 
átmeneti bányászjáradék megállapítására, folyósítására, a szolgálati idő 
meghatározására és számítására, az átmeneti bányászjáradékra jogosító idő 
megállapítására, a jogorvoslatra, az eljárási költségek viselésére, a jogalap nélküli 
ellátás visszafizetésére és megtérítésére, a késedelmi kamat megtérítésére, a 
tartozás elengedésére, mérséklésére és fizetési kedvezmény engedélyezésére, a 
végrehajtásra, valamint az adatkezelésre az öregségi nyugdíjra vonatkozó 
szabályokat kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy ahol az öregségi nyugdíjra 
vonatkozó szabály nyugellátást vagy nyugdíjat említ, azon átmeneti 
bányászjáradékot kell érteni.” 
 
 
Fenti probléma rendezése érdekében levélben megkerestük a Nemzeti Erőforrás 
Minisztérium Idősügyi és Nyugdíjbiztosítási Főosztályát, ahol válaszukban (levél 
mellékelve) leírták, hogy szerintük változtatásra szorul a nyugdíjas bányászok 
szénjárandóságának pénzbeli megváltásáról szóló 145/1992. (XI. 4.) Korm. rendelet. 
Egyben jelezték, hogy ez nem nyugdíjszakmai kérdés, így a bányászok ilyen típusú 
elismerésének fenntartása érdekében forduljunk a bányászati ágazatot felügyelő 
Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz. 
 
A nyugdíjas bányászok szénjárandóságának pénzbeli megváltásáról szóló 145/1992. 
(XI. 4.) Korm. rendelet egyértelműen rendelkezik a jogosultsági feltételekről. 
Ez alapján jogosultak a szénjárandóság pénzbeli megváltására azok a nyugdíjas 
bányászok, akik e rendelet hatályba lépésének időpontjáig mentek el nyugdíjba 
és az egyéb jogosultsági feltételekkel rendelkeznek. 
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A továbbiakban jogosultak a nyugdíjas bányászok szénjárandóságának pénzbeli 
megváltására azok is, akik 1992. november 3-át követően mentek nyugdíjba, ha 
munkaviszonyuk megszűntekor az utolsó munkáltatójuknál előírt jogosultsági 
feltételekkel, de legalább 10 éves bányászati gazdálkodó szervezetnél töltött 
szolgálati idővel rendelkeznek, és az őket utoljára foglalkoztató gazdálkodó 
szervezet jogutód nélkül megszűnik, vagy a gazdálkodó szervezet felszámolás alatt 
áll és bányászati termelő tevékenységét megszüntette. 
 
Figyelemmel arra, hogy a Korm. rendelet a jogosultsági feltételt egy korábbi 
időpontban bekövetkezett státuszhoz és együttes feltételek meglétéhez köti, mely 
alapján az érintettek - mint korábbi nyugdíjasok - megszerezték a jogosultságot 
a nyugdíjas bányászok szénjárandóságának pénzbeli megváltására 2011. 
december 31. után is.  
 
Másrészről viszont a BDSZ szükségesnek tartja a gyors döntést, valamint a 
kormányrendelet 1.§. (1) bekezdésének értelmezését, mivel a szénpénz kifizetések 
most május hónapban kerülnek folyósításra és a nyugdíjas bányászok között komoly 
felháborodást okozna, ha e hónapban nem kapnák meg a szénpénz járandóságukat. A 
szénpénz a 2012. évi elfogadott költségvetésben a korábbi éveknek megfelelően és 
változatlan nagyságrendben szerepel. 
 
Tisztelt Államtitkár Úr! 
 
A bányász munkavállalók bányászati tevékenységük mellett mindig részesültek 
szénjárandóságban, melyet nyugdíjazásukat követően a nyugdíjas bányászok 
szénjárandóságának pénzbeli megváltásában kapták meg. Ez egy olyan nehéz 
bányamunkával kivívott szerzett jog, amelyet véleményünk szerint inkább erősíteni 
szükséges, s nem elvenni. 
  
Támogatását és segítőkészségét megköszönve kívánok: 
 
Budapest, 2012. május 8.       
 
 
                Jó szerencsét! 
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