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Módosító javaslat 1 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 21. § új (4) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(4) Hatályát veszti a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 83/B. §-a.

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 21. § új (5) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(5) Hatályát veszti a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 83/C. §-a.

Indokolás 

A  javaslat  eltörli  azt  a  feltételt,  hogy  a  nyugdíjba  vonuláskor  meg  kelljen  szüntetni  a
munkaviszonyt. Az indoklás szerint „a biztosítási jogviszony megszüntetésének előírása 2008-
ban került a jogrendszerbe, melynek célja az volt,  hogy a nyugdíjat akkor vegyék igénybe a
jogosultak,  amikor  aktív  pályájukat  végleg be szeretnék fejezni.  A jelenlegi  módosítás  célja,

1 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



hogy a biztosítási jogviszony – akár egy napra történő – megszüntetésével járó adminisztratív
terheket levegyék a biztosítottakról. A törvényben található merev hivatkozás miatt szükséges a
rendelkezés módosítása.”

Valójában 2008-tól az előrehozott nyugdíj igénybevételének lett a feltétele, hogy a jogosult ne
álljon biztosítási jogviszony alatt, amikor nyugdíjba megy. A teljes jogú öregségi nyugdíjnál ez
2010-től lépett életbe. A Javaslat eltörli a biztosítási jogviszony megszüntetésének feltételét a
korhatár előtti ellátásoknál is, ami azért érdekes, mert nem tudni, hogy egyáltalán van-e még új
megállapítás ezeknél az ellátásoknál.

1. 

A korhatár  előtti  ellátások  (melyben  egyre  kevesebben  részesülnek  a  kifutó  jellege  miatt)
illetve a nők 40-ben részesülő, de korhatárt be nem töltött nők esetében szükségesnek látjuk
eltörölni a jelenlegi keresetkorlátot. Ma ugyanis, ha ezen érintettek dolgoznak, és keresetük
adott évben eléri a minimálbér tizennyolcszorosát, fel kell függesztetniük a nyugdíj folyósítását
arra az évre.

A 2008-ban ennek a feltételnek a  bevezetése vitát  generált,  de logikus  volt,  mivel  a  cél  a
továbbdolgozás ösztönzése és a nyugdíjkiadások mérséklése volt. Azóta sok minden változott,
például az, hogy nagyjából minden korhatár előtti nyudíjat eltörölt a kormány, így ez a gát
egyre  inkább  feleslegessé  vált.  Azzal,  hogy  a  kormány  most  megszüntetni  azt  a  feltételt,
miszerint csak akkor lehet nyugdíja menni, ha a jogosult megszünteti a munkaviszonyát, eleve
elhárít egy akadályt, felesleges a másikat megtartani. Hozzá kell tenni, hogy a jelenlegi szabály
elsősorban azokat nőket érinti hátrányosan, akik számára egyébként teljes jogú nyugdíjat ígért
a kormány.

2. 

Hiába törlik el azt a feltételt, hogy nem állhat munkaviszonyban a jogosult, amikor nyugdíjba
megy, ha egyébként nem szüntetik meg azt a tiltást, miszerint alapesetben a közszférában nem
lehet a nyugdíj igénybevétele mellett dolgozni. A valódi probléma ugyanis ez, nem az, hogy meg
kell szüntetni egy adott időpontban a munkaviszonyt. Mindez indokolja a Tny. 83/C. § hatályon
kívül helyezését is.
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