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Tiszt

A tárgyban jelzett ügyben az indítványozó a közte és Budapest Főváros K.ormányhivatala, mint alperes
között a Kúriánál, mint felülvizsgálati biróságnál Kfv. VII.37. 420/2020/5. számon folyainatban volt perben
a Kúria által 2020. június 24-én meghozott ítélet ellen - az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI.
törvény 27. §-a alapján - alkotmányjogi panaszt terjesztett elő.

Az inditvánnyal összefüggésben a fenti ügyszámú végzésben feltett kérdéssel kapcsolatos, a családokért
felelős tárca nélküli miniszter hivatali szervezetével egyeztetett véleményemről - az Alkotmánybiróságról
szóló 2011. évi CLI. törvény 57. § (2) bekezdésére tekintettel - az alábbiak szerint tájékoztatom, egyúttal
kérésének megfelelően megküldöm a mezőgazdasági járadékokban részesülők számára vonatkozó
kimutatást.

Alláspontom szerint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 44/A.
§-ának (1) bekezdése, valamint a társadalombiztositási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 6.
§-ának (4) bekezdése együttes értelmezése alapján a tartós ápolást végzők idöskori támogatására való
jogosultság szempontjából a saját jogú mezögazdasági járadékok valamelyik tipusában (öregségi és
munkaképtelenségi mezögazdasági szövetkezeti járadékban, öregségi és munkaképtelenségi
mezőgazdasági szakszövetkezeti járadékban, mezögazdasági szakszövetkezeti tagok öregségi és
munkaképtelenségi növelt összegű járadékában) részesülök öregségi nyugdíjasnak számitanak.

Tájékoztatom Alkotmánybiró Urat arról, hogy a Magyar Allamkincstár központi szerve a mezőgazdasági
járadékokban részesülők számáról az alábbi kimutatást készitette.

Cim: 1054 Budapest Akadémia utca 3. Tel; + 36 1 795 1200, Fax: + 36 1 795 0022
E-mail: info@emmi. gov. hu



Vonatkozási hónap: 2021. május

Ellátás megnevezése
létszám

(fö)
átlagos ellátási összq

(Ft/hónap)

Mezögazdasági öregségijáradék 324 55 280 Ft

Mezögazdasági munkaképtelenségi járadék 447 75 409 Ft

Növelt összegü öregségijáradék 261 77 617 Ft

Növelt Összegü munkaképtelenségi járadék 12 83 947 Ft

Félösszegü öre^ségi járadék 73 448 Ft

Félösszegü munkaképtelenségi járadék 78 614 Ft

Sa/átjogú járadékok összesen 1058 69 8S4 Ft

Mezö^azdasáííi özvegyi járadék 52 53 766 Ft

- ebhffl f>af{ííf0f;ií metö^aula^áy íárudékhan J^EM ré\zesül 21 76 02S Ft

Mezögazdasági járadékban részesülök mindösszesen 1079 70 004 Ft

*[A t'entiek közül 3 fö (1 sajátjogú, 2 özvegyi eilátásban részesülö) öregségi nyugdíjat, 268 fö (sajátjogú elláíásban részesütö)
pedig korbetöltött özvegyi nyugdíjat kap föellátásként. 31 fö özvegyi jogú mezögazdasági járadékban részesülö személyt a fenti
táblázat nem tartalmaz, fígyelemmel arra, hogy az ellátásban részesülök sajátjogú mezÖgazdasági járadékot is kapnak. Igy az
ellátottak létszámán belül nincs személyi duplikáció a táblázatban.]

Kérem tájékoztatásom szives elfogadását.

Budapest, 2021. május ..U-...
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