
Országgyűlési képviselő

Iromány száma: T/15431.

Benyújtás dátuma: 2017-05-03 10:14

Parlex azonosító: 152TEPWH0001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Tárgy: Törvényjavaslat benyújtása
Benyújtó: Sneider Tamás (Jobbik)
Törvényjavaslat címe: A nyugellátás igénybevétele melletti munkavégzés lehetőségének 
megteremtéséről 

Az  Alaptörvény  6.  cikkének  (1)  bekezdése  alapján  „A  nyugellátás  igénybevétele  melletti
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2017. évi ..... törvény 

A nyugellátás igénybevétele melletti munkavégzés lehetőségének megteremtéséről

Az állandósult munkaerőhiány kiküszöbölése és a közszférában történő foglalkoztatási lehetőség
megteremtése a nyugdíjasok részére mielőbb szükséges,  mivel az utóbbi években nyilvánvalóvá
vált, hogy a nyugdíj melletti foglalkoztatás törvényi tiltása alapvetően téves és túlzottan korlátozza
az  érintettek  lehetőségeit,  egyben  az  intézkedés  nemzetgazdasági  károkat  is  okoz.  A fentiek
érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. §

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény
a) 64. § (3) bekezdése,
b) 83/B. §-a, valamint
c) 83/C. §-a hatályát veszti.

2. §

Ez a törvény a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.
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Általános indokolás

Közalkalmazotti  vagy  hasonló  jogviszonyban  vállalt  nyugdíj  melletti  munkavégzés  esetén
azonban a nyugdíj folyósítását 2017-ben is fel kell függeszteni (egyelőre). Ez a ma már teljesen
indokolatlanul  korlátozó  rendelkezés  talán  változik  idén,  miután  az  Emberi  Jogok  Európai
Bírósága előtt elsőfokon egy ilyen tárgyban indított pert elvesztett a magyar állam, a másodfokú
tárgyalásra 2016. novemberében már sor került a bíróság Nagykamarája előtt,  így hamarosan
jogerős ítélet várható. Ha a pert jogerősen elveszíti az állam, akkor 4400 olyan közszolga is
eséllyel perelhet, akiknek a nyugdíját a közalkalmazotti vagy hasonló közszolgálati jogviszonya
fennállása miatt felfüggesztették. Ennek elkerülése érdekében magától értetődő lenne az érintett
rendelkezés hatályon kívül helyezése, így a közszférában is lehetne korlátozás nélkül dolgozni a
nyugdíj mellett. Hamarosan kiderül, mit tesz a törvényhozás a közelgő jogerős bírósági ítélet
fényében.

Részletes indokolás

1. § 

A változások érdekében szükséges egyes törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezése.

2. § 

Hatályba léptető rendelkezés.
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