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2018. évi ..... törvény 

a szociális biztonságot érintő egyes törvények módosításáról

Az Országgyűlés figyelembe véve, hogy
- az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 2. cikke kimondja, illetve az Európai Unió Alapjogi
Chartája  és a nemzetközi emberi jogi szerződések is  azt  tükrözik,  az Unió az emberi  méltóság
tiszteletben tartása, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság, valamint az emberi
jogok tiszteletben tartásának értékein alapul, továbbá
- az Európai Parlament az indokolással ellátott javaslatában ismertette a magyarországi helyzettel
kapcsolatos aggodalmait, többek között a szociális jogok helyzete alakulásával,
kifejezi sajnálatát és bocsánatot kér az érintettektől az elmúlt  évek szociális juttatások terén - a
Kormány hibájából - elmaradt intézkedésekért, továbbá kifejezi azt a szándékát, hogy orvosolja a
kormányzati mulasztásokat.
E célok érdekében a következő törvényt alkotja:

1. §

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 27. §-
ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az álláskeresési járadék folyósításának leghosszabb időtartama 270 nap.”

2. §

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII.  törvény 182/A. §-a a következő (5) bekezdéssel
egészül ki:

„(5) Ha a lakóingatlanban kiskorút nevelő szülő él, a kiürítés foganatosítására akkor kerülhet sor,
amennyiben legalább komfortnélküli lakás áll rendelkezésre a lakásban élők elhelyezésére.”

3. §

(1) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 20. § (1)-(4) bekezdés
helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az öregségi nyugdíj összege az elismert szolgálati időtől és az öregségi nyugdíj alapját képező
havi átlagkereset összegétől függ.

(2) Az öregségi nyugdíj összege az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset összegének
[22. § (10) bekezdése] a megszerzett  szolgálati időhöz tartozó,  a 2. mellékletben meghatározott
százaléka.

(3)  Az  öregségi  teljes  nyugdíj  összege  nem  lehet  kevesebb  a  mindenkori  érvényes  kötelező
legkisebb munkabér (minimálbér) ötven százalékának az összegénél.
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(4)  A (3)  bekezdésben foglaltak  nem alkalmazhatók,  ha  az  öregségi  nyugdíj  kiszámítása  során
figyelembe vett szolgálati idő a 39. § szerinti arányos elismerés miatt nem éri el a húsz évet.”

(2) Hatályát  veszti  a társadalombiztosítási  nyugellátásról  1997. évi  LXXXI. törvény 83/A. § és
83/C. §-a.

(3)  A társadalombiztosítási  nyugellátásról  1997.  évi  LXXXI.  törvény  90.  §-a  a  következő  (2)
bekezdéssel egészül, s a § jelenlegi szövegének jelölés (1) bekezdésre változik:

„(2) E törvény 83/A. és 83/C. §-a hatályát vesztését követő hónapban a jogosult részére ki kell
fizetni az öregségi nyugdíj  - nyugdíj  szüneteltetése miatt - ki nem fizetet összegének késedelmi
kamattal megemelt összegét.”

4. §

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 44. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az ápolási díj havi összege a mindenkor érvényes legkisebb kötelező munkabér (minimálbér)
a) 100%-a a 41. § (1) bekezdésében meghatározott esetben,
b) 180%-a a kiemelt ápolási díj esetében,
c) 150%-a az emelt összegű ápolási díj esetében.”

5. §

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 11. § (1) bekezdés helyébe a következő
rendelkezés lép:

„(1) A családi pótlék havi összege
a) egygyermekes család esetén 15 860 forint,
b) egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén 19 950 forint,
c) kétgyermekes család esetén gyermekenként 17 920 forint,
d) két gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 22 200 forint,
e) három- vagy többgyermekes család esetén gyermekenként 20 800
f) három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 25 500 forint,
g)  tartósan  beteg,  illetve  súlyosan  fogyatékos  gyermeket  nevelő  család  esetén,  valamint  a
gyermekotthonban,  javítóintézetben,  büntetés-végrehajtási  intézetben  vagy  szociális
intézményben élő, továbbá nevelőszülőnél elhelyezett tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos
gyermek után 34 950 forint,
h) tartósan beteg,  illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő egyedülálló  esetén a  tartósan
beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után 38 850 forint,
i) a 7. § (2) bekezdése szerinti személy esetén - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 30 500
forint,
j)  a  gyermekotthonban,  javítóintézetben,  büntetés-végrehajtási  intézetben  vagy  szociális
intézményben élő, továbbá nevelőszülőnél elhelyezett, a g) és h) pontok alá nem tartozó, továbbá

2



a Gyvt. 72. §-ának (1) bekezdése alapján ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek, a gyámhatóság
által a szülői ház elhagyását engedélyező határozatban megjelölt személy, valamint a 8. § (3)
bekezdése alá tartozó személy esetén 22 200 forint.”

6. §

A  közfoglalkoztatásról  és  a  közfoglalkoztatáshoz  kapcsolódó,  valamint  egyéb  törvények
módosításáról  szóló  2011.  évi  CVI.  törvény  2.  §-ának  (4)  bekezdése  helyébe  a  következő
rendelkezés lép:

„(4)  A közfoglalkoztatottat  megillető  munkabér  összege  megegyezik  –  a  teljesítményhez  kötött
tevékenységek kivételével – a közfoglalkoztatási bérrel, a legalább középfokú iskolai végzettséget,
szakképesítést igénylő munkakör betöltése esetén a közfoglalkoztatási garantált bérrel, azzal, hogy
ennek  összege  nem  lehet  kevesebb  a  mindenkori  legkisebb  kötelező  munkabér  (minimálbér)
összegével.”

7. §

Hatályát  veszti  a szabálysértésekről,  a  szabálysértési  eljárásról  és  a  szabálysértési  nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény „133/B. Életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak
megsértése” alcíme és 178/B. §-a.

8. §

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 2. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Munkaviszonynak kell elismerni azt az időt, amely alatt a hozzátartozó a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 41. §-a alapján ápolási díjra jogosult.”

9. §

Az országgyűlés utasítja a miniszterelnököt, hogy
a) a törvény hatályba lépést követő 30 napon belül nyújtsa be a szociális ellátások, a nyugdíjak és
nyugdíjszerű ellátások emelésével kapcsolatos – e törvénnyel nem érintett – törvényjavaslatot. Az
emelés mértéke nem lehet kevesebb, mint a legkisebb kötelező munkabér (minimálbér) 2010 és
2018. közötti időszakban végrehajtott emelésének mértéke;
b) az intézkedésekhez szükséges költségvetési fedezetet az a) pontban megjelölt időpontig – a
2019.  évi  központi  költségvetésről  szóló  2018.  évi  L törvény  módosításával,  a  kormányzati
kommunikációra betervezett összegek e célra történő átcsoportosításával - biztosítsa.

10. §

Ez a törvény a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.
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Általános indokolás

Az Európai Parlament az indokolással ellátott javaslatában ismertette a magyarországi helyzettel
kapcsolatos  aggodalmait.  A főbb  aggályok  közé  tartozik  a  szociális  jogok  helyzetének  az
alakulása  A javaslat  azokat  a  rendelkezéseket  tartalmazza,  amelyek  garantálják  az  érintettek
emberi  méltóságnak  megfelelő  ellátást.  Miután  valamennyi  intézkedés  megtétele  átfogó
kormányzati munkát igényel, az Országgyűlés utasította a miniszterelnököt, hogy a szükséges
intézkedéseket tegye meg.

Részletes indokolás

1. § 

A hatályos rendelkezések szerint az álláskeresési járadék folyósításának leghosszabb időtartama
90 nap. Ez alatt az idő alatt nincs reális esély arra, hogy az érintett el tudjon helyezkedni. Erre
tekintettel változtatja meg a javaslat a folyósítás időtartamát.

2. § 

A javaslat  rendelkezik  arról,  hogy kiskorú  gyermekekkel  nem lehet  az  utcára  kilakoltatni  a
családot.

3. § 

A 2007. december 31-ét követő, de 2019. január 1-jét megelőző időponttól megállapításra kerülő
öregségi teljes nyugdíj legkisebb összege havi 28 500 forint. Miután ez az összeg nem elégséges
a megélhetéshez, a javaslat a minimálbérhez igazítja a juttatást. Ez a javaslat érinti azokat is,
akik  ennél  kevesebb nyugdíjat  kapnak.  Magyarországon:  100 nyugdíjasból  mindössze  7-nek
magasabb a nyugdíja, mint 200 ezer forint. 150 ezer forintnál a jelenlegi nyugdíjasok mindössze
22 százaléka rendelkezik nagyobb nyugdíjjal. Az ellátást kapók 78 százalékának 150 ezer forint
alatti  a  nyugdíja.  100-ból  3  nyugdíjasnak pedig  még  az  50  ezer  forintot  sem éri  el  a  havi
nyugellátása.  Ezért  a  javaslat  csak  az  első  lépést  jelenti  a  nyugdíjak  felülvizsgálatában.
Fokozatosan el kell érni, hogy a nyugdíj összege elérje a minimálbért.

A  2016.  VII.  1-tól  hatályos  rendelkezések  szerint  az  öregségi  nyugdíj  tárgyhónapra
(tárgyhónapokra) járó folyósítását a jogosult kérelmére mindaddig szüneteltetni kell, amíg annak
újbóli folyósítását nem kéri, amennyiben nyugdíjasként a közszférában dolgozik. A nyugellátás
szüneteltetésének időtartama alatt az érintett nyugdíjasnak minősül, a munkában eltöltött ideje
nem számít  szolgálati  időnek.  Nyugdíját  nem számítják újra,  csupán az időközi  emelésekkel
növelik meg.  Ez lényegében visszamenőleges szabályozás,  mivel  a  nyugdíjat  azoktól  vonták
meg, akik a korábbi törvények alapján nyugdíjasként tovább dolgoztak.

Az  új  rendelkezések  viszont  kizárják  a  nyugdíj  és  az  illetmény  együttes  folyósítását.  Így
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mindazok,  akik  például  orvosként,  vagy  pedagógusként  továbbdolgoznának,  le  kell,  hogy
mondjanak a nyugdíjuk folyósításáról. A javaslat eltörli ezt a korlátozást, hiszen szükség lenne a
tapasztalt munkaerőre. A munkával megszerzett juttatás megvonása méltánytalan.

A javaslat kárpótolja azokat, akiktől megvonták a törvényes úton megszerzett nyugdíjat.

4. § 

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 65. § (2) bekezdés
b) pontja szerint az ápolási díj havi alapösszege a 2018. évben 32 600 forint. A javaslat ennek a
méltánytalanul alacsony összegnek a helyébe a mindenkori minimálbér összegét - 2018. január
1-jétől 138 000 - „lépteti" ápolási díj alapösszegeként.

5. § 

A családi pótlék összege 2018 óta nem emelkedett. E kormányzati mulasztás ellentételezésére a
javaslat  megemeli  az  egyedülálló  szülők  (30  %-al)  és  a  különleges  gondozásra  szoruló
gyermekek (50 %-al) családi pótlékát.

6. § 

A  170/2011.  (VIII.  24.)  Korm.  rendelet  alapján  a  teljes  munkaidőben  foglalkoztatott
közfoglalkoztatott  részére  megállapított  közfoglalkoztatási  bér  a  teljes  munkaidő  teljesítése
havibér  alkalmazása  esetén  2017.  január  1-jétől  81  530  forint.  A javaslat  változtat  ezen  az
összegen,  figyelembe  véve,  hogy az  eltérő  szabályozásnak  nincsen  semmilyen  alkotmányos
alapja.

7. § 

Aki életvitelszerűen közterületen tartózkodik, az szabálysértést követ el. Akit 90 napon belül 3
alkalommal  a  szabálysértés  elkövetése  miatt  a  helyszínen figyelmeztettek,  azzal  szemben az
újabb  elkövetéskor  a  szabálysértési  eljárás  megindítása  nem  mellőzhető.  Életvitelszerű
tartózkodásnak  tekinthető  minden  olyan  magatartás,  amely  alapján  megállapítható,  hogy  a
közterületen való életvitelszerű tartózkodás a lakó- és tartózkodási hely, valamint egyéb szállásra
való visszatérés szándéka nélkül, a közterületen való huzamos tartózkodás érdekében valósul
meg,  és  a  közterületen  való  tartózkodás  körülményeiből,  vagy  a  magatartásból  arra  lehet
következtetni, hogy a jellemzően lakóhelyül szolgáló közterületen végzett tevékenységet - így
különösen alvás, tisztálkodás, étkezés, öltözködés, állattartás - az elkövető a közterületen rövid
időnként visszatérően és rendszeresen végzi.

A hajléktalanság nem társadalomra veszélyes cselekmény. Ezért az érintettel szemben nem lehet
helye büntető intézkedésnek.

A  szabálysértés  miatt  pénzbírság  nem  szabható  ki.  Az  érintet  figyelmeztethetik,
közmunkavégzésére kötelezhetik,  elzárhatják.  A bíróság elé  állítás  érdekében a szabálysértés
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elkövetőjét a rendőrségre elő kell állítani, meg kell hallgatni és – és a meghatározott kivétellel -
szabálysértési őrizetbe kell venni. Ha a meghallgatás során az elkövető úgy nyilatkozik, hogy a
közérdekű munka végzését vállalja, akkor az előkészítő eljárást lefolytató szerv a szabálysértési
őrizet ideje alatt intézkedik a foglalkoztathatósági szakvélemény beszerzése iránt. Ha a bíróság
elzárás büntetést  szab ki, ennek azonnali  foganatba vételét  rendeli  el.  Ha az eljárás alá vont
személy a szabálysértés elkövetésének időpontját  megelőző hat hónapon belül már két ízben
jogerősen felelősségre  vonták,  az  ismételten  elkövetett  szabálysértés  miatt  közérdekű munka
büntetés nem szabható ki, valamint figyelmeztetés intézkedés nem alkalmazható

8. § 

Az ápolási  díj  a  tartósan  gondozásra  szoruló  személyek otthoni  ápolását  ellátó  hozzátartozó
részére biztosított támogatás. A törvényjavaslat elismeri, hogy ez a tevékenység társadalmilag
hasznos,  az  állami  szolgáltató  rendszert  tehermentesítő  tevékenység.  A jelenlegi  szabályozás
nem veszi figyelembe, hogy az ilyen feladatot ellátók egész nap „szolgálatban" vannak. Annak
érdekében,  hogy  az  ápolási  díjban  részesülők  e  feladat  ellátására  fordított  idejét
munkaviszonyként vegyék figyelembe, módosítani kell a munka törvénykönyvét.

9. § 

A javaslat  segítséget  ad a  Kormánynak,  ahhoz,  hogy az elmúlt  évek mulasztásait  pótolja.  A
szociális területen felhalmozott lemaradás megszüntetéséhez biztosít időt a javaslat.

10. § 

Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.
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