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a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997 . évi LXXXI. törvénynek az ápolás i
díjban eltöltött id ővel szerzett szolgálati id őnek szélesebb körben történ ő

figyelembevételéhez szükséges módosításáról

1. §

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997 . évi LXXXI. törvény 18 . § (2a)-(2d)
bekezdéseinek a helyébe a következő rendelkezés lép :

„(2a) Öregségi teljes nyugdíjra életkorától függetlenül jogosult az a nő is, aki

a) legalább negyven év jogosultsági idővel rendelkezik, é s

b) azon a napon, amelytől kezdődően az öregségi teljes nyugdíjat megállapítják, a Tbj . 5 . § (1)

bekezdés a)-b) és e)-g) pontja szerinti biztosítással járó jogviszonyban nem áll .

(2b) A (2a) bekezdés tekintetében jogosultsági id őnek minősül a kereső tevékenységgel járó
biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal, valamint a terhességi-gyermekágyi
segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelés i

támogatásban és a súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg közeli hozzátartozójára, illetv e

vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel megállapított ápolási díjban eltöltöt t

idővel szerzett szolgálati idő .

(2c) A (2a) bekezdés alapján az öregségi teljes nyugdíj nem állapítható meg, ha a kereső
tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett

szolgálati idő nem éri el a harminckét évet, olyan n ő esetén pedig, akinek a súlyosan

fogyatékos, vagy tartósan beteg közeli hozzátartozójára, illetve vér szerinti vagy örökb e
fogadott gyermekére tekintettel ápolási díjat állapítottak meg, a harminc évet .

(2d) A (2c) bekezdésben el őírt jogosultsági idő - ha a jogosult a saját háztartásában öt

gyermeket nevelt - egy évvel, minden további gyermek esetén további egy-egy évvel, d e

összesen legfeljebb hét évvel csökken . Saját háztartásban nevelt gyermeknek azt a vér szerint i

vagy örökbe fogadott gyermeket kell tekinteni, aki a jogosulttal életvitelszerűen együtt élt és

annak gondozásából rendszeres jelleggel legfeljebb csak napközbeni időszakra került ki, vagy

megfelelt a családok támogatásáról szóló 1998 . évi LXXXIV. törvény 12 . § (2) bekezdés e

szerinti feltételeknek .”

2 . §

E törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.



Indokolás

Általános indokolás

Sajnálatos, hogy a jelenlegi törvény nem ismeri el a nők 40 éves munkaviszonya után járó
nyugdíj kedvezménynél a közeli hozzátartozó ápolásával töltött id őt. A javaslat e
hiányosságot igyekszik pótolni annak érdekében, hogy ezt az áldozatvállalást elismerésre
kerüljön .

Részletes indokolás

Az 1 . §-hoz

Az általános indoklásban megfogalmazott jogpolitikai cél eléréséhez szükséges a normahel y
módosítása .

A 2. §-hoz

A jelenlegi nemkivánatos helyzet megszüntetéséhez a törvényjavaslat lehet ő leghamarabb
történő hatálybalépésére van szükség .



országgyű lési képviselő

Képviselői önálló indítvány

Kövér László úrnak,

az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Mellékelten — Magyarország Alaptörvénye 6 . cikk (1) bekezdése alapján — benyújtom a
társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi L :XXI. törvénynek az ápolási
díjban eltöltött idővel szerzett szolgálati időnek szélesebb körben történ ő
figyelembevételéhez szükséges módosításáról szóló törvényjavaslatot .

A törvényjavaslat indokolását csatolom.

Budapest, 2013 . december 16 .

12
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Vágó Sebestyén

	

Sneider Tamás

Jobbik Magyarországért Mozgalom
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