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Jogszabályi hivatkozás: Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 (II. 24.) OGY
határozat 40. § (1) bekezdés – a 91. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 1
Törvényjavaslat címe: Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Költségvetési bizottság

Módosító javaslat 2
Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 59. § új (2) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés
(2) A 2021 január 1-jétől, a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény
20. § (3) bekezdése alapján, az öregségi nyugdíj legkisebb összege 80 000 forint, aminél az öregségi
teljes nyugdíj összege nem lehet kevesebb.

Indokolás
Az öregségi nyugdíj legkisebb összege (nyugdíjminimum) 2008 óta nem változott. Ez azt
jelenti, hogy a mai napig ez az alsó határa a nyugdíjak összegének, miközben a járulékplafon
eltörlésével ma már több tucat ember kap havonta milliós összegű nyugdíjat. Ráadásul az
elmúlt években az infláció is jelentősen emelkedett. Nem csak a bérektől, a legmagasabb
összegű nyugdíjaktól, de az átlagnyugdíjtól és a létminimumtól is súlyosan leszakadt ez a
1 A HHSZ 91. § (4) bekezdése alapján a központi költségvetés és a költségvetési fejezetek
bevételi és kiadási főösszegére és egyenlegére – a Gst. 25. § (2) bekezdése szerinti módosító
javaslat kivételével – kizárólag a költségvetési ügyekkel foglalkozó bizottság nyújthat be
módosító javaslatot.
2 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilaglogikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy módosító javaslatban benyújtott módosító pontok a továbbiakban összefüggőként
kezelendők.

küszöb.
Úgy véljük, hogy ma, amikor a KSH szerint a nettó átlagkereset a 255 ezer forintot is
meghaladja, akkor elfogadhatatlan, hogy egy nyugdíjas havi 80 ezer forintnál kisebb
ellátásban részesüljön. Ezért javasoljuk, hogy az öregségi teljes nyugdíj összege ne lehessen
kevesebb, mint 80 ezer forint.
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