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A Házszabály 94 . (1) bekezdése alapján „a társadalombiztosítási nyugellátásról szól ó
1997. évi LXXXI . törvény módosításáról” szóló T/4094. számú törvényjavaslathoz a
következő
módosító javaslatot
terjesztem elő:
A törvényjavaslat 2 . §-ának az alábbi módosítását javaslom :

„2•§
(1) A Tny . 18 . §-ának (2)–(6) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezések lépnek :
(2) A 62 . életév betöltését megelőzően előrehozott öregségi nyugdíjra jogosult, aki
a) 2012. december 31-ig[60159. életévét betöltötte, és
b) legalább [37]40 év szolgálati id őt szerzett, valamint
c) a Tbj. 5 . §-a (1) bekezdésének a)-b) és e)-g) pontjai szerinti biztosítással jár ó
jogviszonyban nem ál l
(3)Előrehozott öregségi nyugdíjra jogosult az a nő is, aki 2012 . december 31-éig [59]58 .
életévét betöltötte, és megfelel a (2) bekezdés b)-c) pontjában foglalt feltételeknek.
(4) 2012 . december 31-ét követően előrehozott öregségi nyugdíjra jogosult az, ak i
a) 60. életévét betöltötte, és
b) legalább 41 év szolgálati időt szerzett, valamint
c) aTbj .5 . §-a (1) bekezdésének cj2-b)és e)-g) pontjai szerinti biztosítással járó
jogviszonyban nem ál l
(5) Előrehozott öregségi nyugdíjra jogosult az a n ő is, aki 2012 . december 31-után 59 .
életévét betöltötte, és megfelel a (4) bekezdés b)-c) pontjában foglalt feltételeknek.

[(4) Az előrehozott öregségi nyugdíj összegét úgy kell megállapítani, hogy az öregség i
nyugdíj összegé t
a) annyiszor 0,3 százalékkal kell csökkenteni, ahányszor 30 naptári na p
hiányzik a 62 . életév betöltéséhez, ha a jogosult a 61 . életévét betöltötte,
b) 3,6 százalékkal, továbbá annyiszor 0,4 százalékkal kell csökkenteni ,
ahányszor 30 naptári nap hiányzik a 61 . életév betöltéséhez, ha a jogosult a 61 .
életévét nem töltötte be.]
[(5) A nyugdíjcsökkentés mértéke a (4) bekezdésben meghatározott mérték ötve n
százaléka, ha a jogosult 2012 . december 31-éig legalább 40 év, vagy azt követ ően
legalább 41 év szolgálati id őt szerzett.]
[(6) Az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése a csökkentést nem érinti ."]
(2) A Tny. 18. §-a a következő [7]Oj bekezdéssel egészül ki :
99 [7](6) Öregségi résznyugdíjra az jogosult, aki legalább tizenöt év szolgálati időt
szerzett, és az (1) bekezdés szerint rá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte."

Indokolá s
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997 . évi LXXXI. törvény hatályba
lépésekor, tehát 1998. január 1-től az előrehozott öregségi nyugdíjba vonulás feltételeinél a
fokozatosság elve alapján úgy döntött a jogalkotó, hogy a férfiak nyugdíjba vonulásának az
öregségi nyugdíjkorhatárhoz való fokozatos elérését biztosítja . Az érintettek egy olyan
váromány-rendszerbe kerültek, amely nemcsak jogbiztonságot, hanem a nyugellátásu k
megnyílásának lehetőségét is precízen és pontosan szabályozta. A most benyújtott indítvány a
tavaly novemberi módosításhoz képest „felrúgja” a 1998 . évi törvényi szabályozás alapelvei t
és különösképpen bünteti az 1950. és 1953 . között született férfiak, illetve a hölgye k
megfelel ő korosztályát. Javaslatunk a fokozatosság elvét követi a hölgyek tekintetében is és
azt mondja ki, hogy 2012. december 31-ig azok a hölgyek is el őrehozott öregségi nyugdíjb a
vonulhassanak, akik 58. életévüket betöltötték és megfelelnek a szolgálati időre, illetve a
munkajogviszony megszüntetésére vonatkozó feltételeknek . Javaslatunk továbbá, hogy az
egységesítés szellemében 2012 . december 31 . követően a férfiak a törvény eredet i
szellemének megfelel ően 60. életévükben mehessenek előrehozott öregségi nyugdíjba, és a
hölgyek pedig 59. életévük betöltésekor, ha a fentebb meghatározott feltételekne k
megfelelnek. A kormány által előterjesztett induló nyugdíjcsökkentést eleve kizárjuk, hiszen a
hatályos csökkentett el őrehozott öregségi nyugdíj intézménye eléggé keményen büntet i
azokat, akik kevesebb szolgálati id ővel rendelkeznek .
Budapest, 2007 . november 6.
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