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Az  Alaptörvény  6.  cikkének  (1)  bekezdése  alapján  „a  korhatár  előtti  öregségi  nyugdíjak
megszüntetéséről,  a  korhatár előtti  ellátásról  és  a  szolgálati  járandóságról  szóló  2011.  évi
CLXVII. törvény módosításáról” címmel a mellékelt törvényjavaslatot kívánom benyújtani. 



2021. évi ..... törvény 

a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a
szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény módosításáról

1. §

A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati
járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. §

(1) A korhatár előtti ellátás és a szolgálati járandóság keresőtevékenység miatti szüneteltetésére a
Tny. 83/C. § (1) és (4) bekezdését kell alkalmazni azzal, hogy öregségi nyugdíj és nyugellátás alatt
korhatár előtti ellátást és szolgálati járandóságot kell érteni.

(2)  A  nyugdíjbiztosítási  igazgatási  szerv  a  folyósítás  szüneteltetéséről,  újbóli  folyósításáról,
valamint  a  jogalap  nélkül  felvett  korhatár  előtti  ellátás,  illetve  szolgálati  járandóság
visszafizettetéséről  -  a  korhatár  előtti  ellátásban,  illetve  szolgálati  járandóságban  részesülő
személynek a Tny. 97. § (5) bekezdése szerint tett bejelentése, illetve az állami adóhatóság által
közölt adatok alapján - hivatalból dönt.

(3) Az újbóli folyósítás során a jogosultat a korhatár előtti ellátás, illetve a szolgálati járandóság
szüneteltetést megelőző összegének az időközben végrehajtott emelésekkel megemelt összege illeti
meg.”

2. §

Hatályát veszti a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a
szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény

a) 11/A. §-a,
b) 12. §-a, valamint
c) 17. § (2) és (3) bekezdése.

3. §

Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza a korhatár előtti ellátás és a szolgálati
járandóság szüneteltetésének - az 1. §-ban foglaltaknak megfelelő - részletes eljárási szabályait.

4. §

Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás

2020. július 1-jén lépett hatályba az új társadalombiztosítási törvény, mely több nyugdíjasokat
érintő változást hozott, különös tekintettel a nyugdíj mellett munkát vállalók vonatkozásában.

Korábban azon nyugdíjasoknál, akik munkaviszonyban vállaltak munkát, csak a 15 százalékos
személyi  jövedelemadót  vonták  le,  a  18,5  százalékos  egyéni  munkavállalói  járulékokat  nem
kellett  megfizetniük.  Az  új  törvény  ezt  a  szabályt  a  nem  munkaviszonyban  munkát  végző
nyugdíjasokra  is,  tehát  a  megbízási  szerződéssel  dolgozó nyugdíjasokra,  illetve  a  vállalkozó
nyugdíjasokra  is  kiterjesztette.  De  nemcsak  az  egyéni  járulékokat  nem  kell  megfizetni  –
foglalkoztatási formától függetlenül – minden munkát végző saját jogú nyugdíjasnál: a nekik
munkát adó cégek is mentesülnek a szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás
megfizetése alól.

Továbbra is fennmarad azonban a korhatár előtti ellátásuk vagy a szolgálati járandóságuk mellett
dolgozó  személyek  járulékalapot  képező  kereseteire  vonatkozóan  az  éves  keretösszeg
korlátozása.  Az  éves  keretösszeg  változatlanul  a  mindenkori  minimálbér  18-szorosa.  Ha  a
nyugdíjjárulék  alapját  képező  (bruttó)  kereset  ezt  az  összeget  az  év  valamelyik  hónapjában
meghaladja,  akkor  a  következő  hónaptól  az  év  végéig  (de  legfeljebb  a  nyugdíjkorhatár
betöltéséig) felfüggesztik az ellátás folyósítását, ami csak a következő év januárjában indulhat
újra az akkor érvényes összeghatár eléréséig.

A Demokratikus  Koalíció  álláspontja  szerint  igazságtalan  és  diszkriminatív  a  korhatár  előtti
ellátásban,  szolgálati  járandóságban,  táncművészeti  életjáradékban  vagy  átmeneti
bányászjáradékban  részesülő  és  e  rendszeres  pénzellátásuk  mellett  dolgozó  személyekre
továbbra is vonatkozó kereseti korlátozás szabálya. A jogsértő állapot megszüntetése érdekében
a Demokratikus Koalíció jelen törvényjavaslat benyújtásával azt kívánja elérni, hogy az öregségi
nyugdíj  melletti  munkavégzés  szabályai  érvényesüljenek  a  korhatár  előtti  ellátásban  és  a
szolgálati  járandóságban  részesülők  munkavégzése,  további  foglalkoztatási  jogviszonya
tekintetében.

Ezen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a
Magyar  Közlöny  kiadásáról,  valamint  a  jogszabály  kihirdetése  során  történő  és  a  közjogi
szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM
rendelet  20.  §-a  alapján  a  Magyar  Közlöny  mellékleteként  megjelenő  Indokolások  Tárában
közzétételre kerül.

Részletes indokolás

1. § 
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A módosítás  megteremti  annak lehetőségét,  hogy a  korhatár  előtti  ellátásban és  a  szolgálati
járadékban részesülők munkavégzésére a társadalombiztosítási  nyugellátásról  szóló 1997. évi
LXXXI.  törvénynek  az  öregségi  nyugellátásban  részesülők  munkavégzésére  vonatkozó
rendelkezéseit lehessen alkalmazni.

2. § 

A hatályon kívül helyező rendelkezések megszüntetik a szolgálati járadékosok munkavégzésére
vonatkozó korlátozó szabályokat.

3. § 

Felhatalmazó rendelkezés.

4. § 

Hatályba léptető rendelkezés.
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