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országgyű lési képviselő
Módosító iavaslat

Dr. Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 94 . § (1) bekezdése, valamint a 102 . § (1) bekezdése alapján a T/1745 . számú,
egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szól ó
törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 1 . §-ában foglalt Tny. 18 . § (2b) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(2b) A (2a) bekezdés tekintetében jogosultsági id őnek minősül a kereső tevékenységgel járó
biztosítási vagy azzal egy tekintet alá es ő jogviszonnyal, [valamint] a terhességi-gyermekágyi
segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési
támogatásban eltöltött idővel szerzett szolgálati id ő ,	 az az időszak, amely alatt a jogszerző
önhibáján kívüli állásvesztés miatt munkanélküli ellátásban részesült, valamint amely alat t
megállapodás alapján fizetett nyugdíjjárulékot .”

Indokolás
Fontosnak tartjuk azt, hogy aki önhibáján kívül került olyan helyzetbe, hogy munkáját
elveszítette, és ez által munkanélküli ellátásba részesült annak szolgálati idejét figyelemb e
vegyék, mint jogosultsági idő. Előfordul, hogy a negyven év alatt önhibáján kívül
munkanélkülivé vált valaki időlegesen, ez az időszak egyébként is megviselhette a családot nem
kell még azzal is büntetni, hogy e miatt az idő miatt essen el a kedvezményt ől . Ezekben az esetek
a nők nyugdíjba vonulása nem csak gazdasági szempontból jelentene sokat a személyeknek ,
családoknak, hanem lelkiekben is . Hiszen a mindennapok ellehetetlenülése nem aggasztaná, nem
lehetetlenítené el a mindennapokat és a családi egységet is er ősítené, ha nem álláskereséssel
töltené az időt, ami ebben a korban szinte egyébként is lehetetlen .



Fontos, hogy figyelembe vegyük a megállapodás alapján fizetett nyugdíjjárulékot, hiszen itt má r
megfizetett járulékról van szó .
A fenti két tétel kiegészítése társadalmilag igazságosabb helyzetet teremten e

Budapest, 2010. november	
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