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Önmagadért – velünk!

Hitelesség, szolidaritás, tájékozottság – Csatlakozz hozzánk, mert együtt  
erősebbek leszünk!

Amit érdemes tudnod 2021-ről – Pénzügyek, jogszabályok, díjak, 
korlátozások és lehetőségek

Minimálbérek a régióban – Jobb helyzetben a szomszédos 
 országokban dolgozók

Mikor a legelőnyösebb a nyugdíj? – Nyugdíjrögzítés, nyugdíjnövelés

A TARTALOMBÓL

– Első szabály: 
soha ne állítsd 2020-ra!
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Közel nyolcszáz fős tagsá-
gunk soraiban az olajipari szak-
emberektől az informatikuso-
kon és tűzoltókon keresztül az 
adminisztrációs munkakörben 
dolgozókig nagyon sokféle 
szakma képviselteti magát.

Reprezentatív a képvisele-
tünk a MOL Nyrt-ben, a tisza-
újvárosi JSRM Zrt-ben, a FER 
Tűzoltóságnál, a GBS-IT infor-
matikai Kft-nél, és képviselettel 
rendelkezünk a MOL Petrolké-
mia Zrt-nél, valamint a GBS 
Magyarország Kft-nél.

Elsősorban a MOL Nyrt-hez 
és a hozzá kapcsolódó vállala-
tokhoz tartozó munkavállalók 
érdekeit képviseljük, de öröm-
mel fogadunk tagjaink közé 
mindenkit, aki elfogadja alap-
szabályunkat és vállalja a havi 
tagdíjat, amelynek összege 1 
200 forint.    

Fontosnak tartjuk tagjaink 
hatékony,  politikától men-
tes érdekvédelmét és sokrétű 
– szociális, jogi, szabadidős, 
kommunikációs – támoga-
tását, amelyet érdekvédelmi 
együttműködéssel és szakér-
tők bevonásával érünk el.

Szervezetünk tagja a Füg-
getlen Szakszervezetek De-
mokratikus Ligájának.

Tagjaink számára születési, 
temetési, szociális és rendkí-
vüli segélyt, tanévkezdési tá-
mogatást, rendezvénytámo-
gatást, ingyenes munkajogi 
tanácsadást és képviseletet, 
kedvezményes polgári jogi 
tanácsadást és képviseletet, 
kedvezményes üdülési lehe-
tőséget, kedvezményes szín-
ház- és fürdőbelépőt, valamint 
vásárlási kedvezményeket biz-
tosítunk.   

Tagságunkat folyamatosan 
tájékoztatjuk a munka világá-
nak aktuális hazai és nemzet-
közi vonatkozású híreiről, a 
munkahelyüket, munkakörül-
ményeiket, bérezésüket, jöve-
delmüket érintő folyamatokról 
és várható változásokról, va-
lamint kikérjük, megjelenítjük 
véleményüket – személyesen, 
emailben, a www.olajipariszak-
szervezet.hu honlapon, nyil-
vános Facebook-profilunkon, 
zárt Facebook-csoportunkban, 
valamint Ténykép című havila-
punkban.

Hiszünk abban, hogy közö-
sen sokkal többet elérhetünk. 
Csatlakozz hozzánk, mert 
együtt erősebbek leszünk!  

Önmagadért, velünk!
www.olajipariszakszervezet.hu

Hitelesség, szolidaritás, 
tájékozottság
Az Olajipari Szakszervezet 1994 óta képviseli a MOL Csoport különféle cégeinél 
dolgozó munkavállalókat az egész ország területén.
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Adózás
Átalakul a súlyosan fogya-

tékos személyek részére járó 
személyi kedvezmény. A koráb-
ban a minimálbér 5 százaléká-
ig igénybe vehető adókedvez-
mény januártól az összevont 
adóalapot csökkentő kedvez-
ményként vehető figyelembe 
a minimálbér harmadának a 
mértékéig.

Az állami alkalmazásban ál-
lók és a magánszférában dol-
gozók számára egyaránt 450 
ezer forintban egységesítet-
ték a rekreációs keretösszeget 
éves szinten. A speciális vész-
helyzeti intézkedések azonban 
felülírják a SZÉP-kártyajutta-
tások keretösszegeit és adó-
zását. Eszerint a rekreációs 

keretösszeg 2020-ban, vala-
mint 2021. január 1. és júni-
us 30. között 400, illetve 800 
ezer forintra emelkedik, és az 
egyes zsebek értékhatárai is 
magasabbak, azaz a SZÉP-kár-
tya szálláshely alszámlájára 
400 ezer forint, a vendéglátás 
“zsebbe” 265 ezer forint, sza-
badidős felhasználásra pedig 
135 ezer forint utalható béren 
kívüli juttatásként.

A szociális hozzájárulá-
si adómentesség is fél évvel 
meghosszabbodik, azaz csu-
pán 2021. június 30-át követő-
en tér vissza a szociális hozzá-
járulási adó, ekkor is csak 15,5 
százalék mértékben.

Szintén a veszélyhelyzeti in-
tézkedésekhez kapcsolódott 
az adómentesen adható járvá-

nyügyi szűrővizsgálat beveze-
tése, a már adómentes védőol-
tás mellett.

Bérmegállapodás, 
nyugdíj, 
csecsemőgondozás

Hosszas, elhúzódó egyezte-
téseket követően január 25-én 
megállapodtak a munkaadói 
képviseletek és a szakszerve-
zetek a minimálbér és a garan-
tált bérminimum összegének 
emeléséről. Ennek legfonto-
sabb eleme, hogy februártól a 
jelenlegi bruttó 161 ezer forin-
tos minimálbér 167 400 forint-
ra emelkedik, míg a garantált 
bérminimum 210 600 forintról 
219 ezer forintra nő. 

Amit érdemes tudnod 
2021-ről
Jól jártak a kisvállalkozások, de vesztettek a KATÁ-sok és az önkormányzatok. Az 
autópályabírság helyett pedig vehetsz éves matricát. Az élet számos területén 
változtak a szabályok január elsejétől. A legfontosabbakat az alábbiakban foglaltuk 
össze. 
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Júliustól automatikusan to-
vábbi egy százalékkal emel-
kedne a kötelező legkisebb ke-
resetek összege, ha a szociális 
hozzájárulási adó (szocho) to-
vább csökken.  A 2022-ig szó-
ló megállapodás értelmében a 
szocho akkor csökkenhet to-
vábbi két százalékponttal ( je-
lenleg 15,5%), ha 2020-ban a 
versenyszféra reálbér-növeke-
dése meghaladta a hat száza-
lékot.

Három százalékkal emelked-
tek januártól a társadalombiz-
tosítási nyugellátásról szóló 
törvény érintett juttatásai, mint 
például az öregségi nyugdíj, az 
özvegyi nyugdíj vagy az árvael-
látás. 2021-ben indul a 13. havi 
nyugdíj visszaépítése is, egy-
heti plusz nyugdíjat kapnak az 
érintettek 2021 februárjában.

A csecsemőgondozási díj 
(csed) összegének megállapí-
tásakor az egy napra jutó jö-
vedelem 100 százalékát veszik 
alapul a korábbi 70 százalék 
helyett július 1-jétől.

Nőtt az 
egészségügyi 
járulék

Havi 8 ezer forintra nőtt az 
egészségügyi szolgáltatási já-
rulék. Az első emelt összegű 
tétel befizetési határideje feb-
ruár 12.

Kisvállalati adó
13-ról 11 százalékra mérsék-

lődött a kisvállalati adó, a KIVA 
mértéke, az árbevétel maximu-
ma pedig a duplájára, 3-ról 6 
milliárd forintra nőtt.

Egyéni vállalkozók 
átalányadója

A KATA kedvező feltételei 
miatt az egyik legnépszerűbb 
adózási forma azoknál a vál-
lalkozásoknál, ahol jellemzően 

magánszemély tulajdonosok 
végzik a tevékenységet. Az 
életbe lépő szigorítások fő cél-
ja, hogy a vállalkozói szerződés-
be burkolt munkaviszonyokat 
megszüntessék, visszaszorít-
sák. Januártól a kifizetőnek is 
van adminisztratív teendője, ha 
a megbízás éves összege meg-
haladja a 3 millió forintot. Az e 
feletti rész után 40 százalékos 
különadót kell fizetnie a tör-
vény értelmében. A megbízot-
tak változatlan számlaszámra 
(10032000-01076349) fizetik a 
KATÁT, a megbízók számára vi-
szont egy másik számlaszám áll 
rendelkezésre a különadó telje-
sítésére: 10032000-01076387. 
Az adónem kódja: 488.

Bírság helyett 
matrica

Néhány száz forinttal drá-
gult az e-matrica díja, és 
emelkedtek a jogosulatlan 
úthasználatért járó bünteté-
sek is. Fontos változás, hogy 
a kiszabott pótdíjak a fizetési 
felszólítást követően kivált-
hatók lesznek az éves orszá-
gos matrica megvásárlásával. 
Öt új magyarországi autópá-
lya-szakasz használata vált 
díjkötelessé január elsejétől. 
Fizetni kell az M4-es autópá-
lya M0-ás körgyűrűtől Abonyig 
tartó szakaszán, az M25 (M3-
Eger összeköttetés) szakaszon, 
az M85 folytatásán, Sopron 
gyorsforgalmi bekötésén, az 
M4 Berettyóújfalutól a román 
határig tartó részén, valamint 
az M76 első hat kilométerén, az 
M7-től Balatonszentgyörgyig.

Iparűzési adó, 
önkormányzati 
bevételek

Sok kisebb céget fog érinte-
ni, hogy az egyéni, valamint a 
kis- és középvállalkozások ipa-
rűzési adójának felét elenged-

te a Kormány. Igaz, ez azok-
nak a vállalkozásoknak lesz 
elsősorban segítség, amelyek 
könnyebben megúszták a vál-
ságot, mivel az adó alapja az 
árbevétel. Ennél sokkal többen 
érezhetik meg azt, hogy az ön-
kormányzatoknak nagyon fog 
hiányozni a bevétel. Csak a 25 
ezer lakosnál kisebb települé-
seket kompenzálja a kormány 
automatikusan, a közepes és 
nagyvárosokról egyenként 
döntenek majd. A kormány 
megtiltotta azt is, hogy az ön-
kormányzatok új adókat vezes-
senek be vagy emeljék a meg-
lévőket, és az önkormányzati 
cégek sem emelhetnek díjat.

A gépjárműadó ugyan nem 
drágul, de idén már nem az 
önkormányzatoknak kell fizet-
ni, hanem a NAV-nak. A Nem-
zeti Adó- és Vámhivatal január 
elején frissítette a jegyzéket, 
és ebben már feltüntették a 
belföldi gépjárműadó számla-
számát is, amely 10032000-
01079160. Az adónem kódja 
410. Az első részlet befizetési 
határideje március 15-ről ápri-
lis 15-re módosult.

Agrárágazat
Őstermelői tevékenység-

nek minősülnek az őstermelői 
nyilvántartásba felvett mező-, 
erdőgazdasági, valamint ki-
egészítő tevékenységek és a 
tevékenységből származó ter-
mékfeldolgozás is. Az agráradó-
zásban is hatalmas változások 
léptek életbe. Három új műkö-
dési formának köszönhetően 
jelentős adókedvezményben 
részesülhetnek a családi gaz-
daságok. Az is változás, hogy 
a Nemzeti agrártámogatások 
új számlaszáma: 10032000-
00362186-50000012.

Pálinka, bor
Ismét adómentes lett a pá-

linkafőzés, mivel az Európai 
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Unió módosította az erre vo-
natkozó szabályozást. Így már 
nincs szükség párlatadójegy-
re, illetve az ehhez kapcso-
lódó közteher megfizetésére 
sem az otthoni magánfőzés, 
sem bérfőzés esetén. Minden 
gyümölcstermesztő háztartás 
évi 86 liter gyümölcspárlatot 
főzhet le magánfőzésben adó-
mentesen.

Új bortörvényt is alkottak, 
amelynek célja az adminiszt-
rációs terhek csökkentése: a 
borágazat jelenlegi papírala-
pú ügyintézését elektronikus 
rendszer váltja fel.

Zászlós tojás
A jövőben már a nem előre 

csomagolt tojást is zászlóval 
kell ellátni. Az ömlesztett for-
mában értékesített tojásokon 
a származási országot szöve-
gesen is fel kell tüntetni a ter-
mék közelében, és az ország 
zászlaját (legalább 50 mm x 30 
mm méretben) kötelező meg-
jeleníteni az eladás helyén. A 
szaktárca szerint ez megköny-
nyíti a vásárlók tájékozódását 
a termék származásával kap-
csolatban, és a hazai terme-
lők pozíciója megerősödhet a 
piacon.

Dohány
Nőtt a dohánytermékek ára, 

ráadásul 2021-ben még egy-
szer fog. Az e-cigaretta adó-
tartalma 50 százalékkal lesz 
magasabb, áprilisban pedig 
már 1600 forint fölé ugrik egy 
doboz cigaretta ára.

Postai 
szolgáltatások

Nem jelentősen, de nőttek 
a postai levelek feladásának 
díjai, ugyanakkor az azono-
sított levél feladási ára csök-
ken, ha elektronikusan adjuk 
fel. Amennyiben a lakossági 

ügyfelek a papíralapú feladást 
választják, dönthetnek arról, 
hogy e-mailen vagy papíron 
kérik a kézbesítésről szóló iga-
zolást.

Vízgazdálkodás
Az engedély nélkül létesített 

ásott vagy fúrt kutak tulajdo-
nosainak 2023. december 31-
ig kell kérelmezni a tulajdo-
nukban álló kút fennmaradási, 
avagy megszüntetési engedé-
lyezési eljárását. Amennyiben 
a tulajdonos fenti határidőig 
nem kérelmezi az eljárást, víz-
gazdálkodási bírságot kell fi-
zetnie.

Bíróság
A szabályozás finomítása és 

a perjog egyszerűsítése érde-
kében jelentősen módosított a 
Parlament a polgári perekben 
irányadó eljárási szabályokon.

Jótállás
Három évre nőtt a nagy ér-

tékű fogyasztási cikkek köte-
lező jótállási időtartama. Be-
vezették az e-jótállási jegyet, 
és a csomagolás megőrzése 
már nem feltétele a jótállási 
igény érvényesítésének.

Jogosítvány
2020-ban egyszer már bő-

vült a B kategóriás jogosít-
vánnyal vezethető járművek 
köre, május 23-tól pedig már 
nehezebb, 4,25 tonnás, alter-
natív hajtású járművek is ve-
zethetők lesznek legalább két-
éves jogosítvánnyal az ország 
területén.

Ingatlanadó
Ismét 5 százalék áfát kell fi-

zetni az új építésű ingatlanok 
vásárlásakor. A CSOK-támo-
gatással vásárolt új építésű 
ingatlanok után vissza lehet 

igényelni a csökkentett áfát, 
és nem kell vagyonszerzési 
illetéket fizetni. Januártól te-
tőtér-beépítésre is fel lehet 
használni a teljes vissza nem 
térítendő CSOK-ot. 

A már meghirdetett lakás-
felújítási támogatáshoz ked-
vező, maximum 3 százalékos 
felújítási hitelt lehet igényelni, 
amelyet az állami visszatérí-
tésből automatikusan előtör-
lesztenek. 

Maximalizálják a jelzálog-
hitelek felvételekor fizetendő 
közjegyzői munkadíjakat is.

Moratórium
A hiteltörlesztési morató-

rium 2021. július 1-jéig tart. 
Eddig az időpontig a tőketar-
tozást, a kamatot és a hitel-
szerződéssel összefüggő díja-
kat sem kötelező fizetni. 

A szerződések futamideje a 
hiteltörlesztési moratórium le-
járata után úgy hosszabbodik 
meg, hogy az esedékessé váló 
törlesztőrészlet és a hiteltör-
lesztési moratórium alatt fel-
halmozódott kamat összege 
együttesen ne haladja meg az 
eredeti szerződés szerinti tör-
lesztőrészletek összegét.

Bankkártya
Szigorodott, de biztonságo-

sabb lett az online bankkár-
tyás fizetés. A legtöbb bank 
már az év vége előtt bevezet-
te az erős ügyfélhitelesítést 
az internetes bankkártyás vá-
sárlások jóváhagyására, amely 
telefonon küldött kóddal bő-
vült. 

Annál a kereskedőnél, ahol 
online pénztárgép van, 2021-
től biztosítani kell a kártyás fi-
zetést is.

n
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A Liga szakszervezeti szö-
vetség javaslatára arról is dön-
tés született, hogy a kormány 
minden olyan jogszabályt mó-
dosít, amelyben minimálbér-
hez kötött juttatás szerepel. Ez 
azt jelenti, hogy minden ilyen 
juttatás – például a gyed, a 
táppénz, a különféle segélyek – 
összegét az emelt, 167 400 fo-
rintos minimálbérrel állapítják 
meg január elsejétől – mondta 
el a Tényképnek Mészáros Me-
linda, a Liga elnöke.

Dr. Lajtai György, közgaz-
dász azt foglalta össze, hogyan 
alakulnak a kötelező bérmini-
mumok a szomszédos orszá-
gokban.

A szlovák kormány törvény-
javaslata a jelenlegi 580 euró-
ról (211 700 forint) 623 euróra 
(227 400 forint) emeli a havi 
minimálbért 2021-ben, amely 
7,4 százalékos növekedésnek 
felel meg. Ezzel a minimál-
bér az idei szlovákiai átlagbér 
57 százalékával egyezik meg, 
amely hazánkban jelenleg 40 
százalék. Szlovákiában az éves 
inflációs ráta 2020 szeptem-
berében 1,4 százalék.  Az élel-
miszerek ára 0,1 százalékkal 
emelkedett, a közlekedési költ-
ségek 6,4 százalékkal csökken-
tek.

Lengyelországban a kor-

mány 7,7 százalékos minimál-
béremelésről döntött, ami 227 
000 forintnak felel meg 3 szá-
zalékos infláció mellett. A mini-
málbér az idei átlagbér 54 szá-
zalékát éri el.

Csehországban 4,1 száza-
lékos emelést fogadott el a 
kormány, amivel a minimálbér 
összege 208 000 forintra nőtt. 
Ez az idei átlagbér 44,4 száza-
léka. Az infláció 2,9 százalék.

Romániában 165 000 forint 

a minimálbér, aminek összegét 
2021-től a megélhetési mini-
mum szintjéhez kötik. Ez a költ-
ség az alapvető megélhetési 
szükségletek felett tartalmaz-
za a gyerekek taníttatásának 
és a szabadidő eltöltésének a 
költségét is. A családi szinten 
számolt költség kettő 35-45 
év közötti felnőtt keresőt és 
két 12-14 éves gyereket foglal 
magában.  Az infláció 2,2 szá-
zalék.

Minimálbérek a régióban

Jobb helyzetben  
a szomszédos országokban 
dolgozók
Februártól négy százalékkal nő, majd júliustól - ha a feltételek teljesülnek 
- további egy százalékkal nőhet a minimálbér és a garantált bérminimum összege 
Magyarországon. Ebben állapodott meg a Versenyszféra és a Kormány Állandó 
Konzultációs Fórumán (VKF). 
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Mit jelent a 
nyugdíjrögzítés?

A nyugdíjkorhatár betölté-
sekor nem szükséges azon-
nal igénybe venni a nyugdíjat, 
folytatódhat a munka tovább. 
Ha viszont az a cél, hogy ne 
járjon rosszabbul a munkavál-
laló, mintha a nyugdíjkorhatár 
betöltésekor azonnal nyugdíjba 
vonult volna, a nyugdíjrögzítés 
lehetőségét tanácsos megfon-
tolni.

A társadalombiztosítási 
nyugellátásról szóló 1997. évi 
LXXXI. törvény (a továbbiak-
ban Tny.)  82. §-a szerint aki 
elérte a rá irányadó öregségi 
nyugdíjra jogosító korhatárt 
és legalább húsz év szolgálati 
időt szerzett, kérheti a nyugdí-
ja összegének folyósítás nélküli 
megállapítását (a továbbiak-
ban: rögzített nyugdíj).

Ha a nyugdíjra jogosító kor-
határon túl tovább dolgozik, 
legalább 365 naptári napra to-
vábbi szolgálati időt szerez és 
ez idő alatt nem kéri a nyugdíja 
folyósítását, a tényleges nyug-
díjba menetel idején – ameny-
nyiben számára kedvezőbb 
– választhatja a nyugdíjkor-
határ betöltésekor rögzített 
nyugdíjként kiszámított és az 
évenkénti emelésekkel növelt 
összegű nyugdíját a tényle-
ges nyugdíjba vonulásakor ki-

számított összeg helyett. Aki 
nyugdíjának folyósítás nélküli 
megállapítását kéri, nem mi-
nősül öregségi nyugdíjasnak.

Ezzel a lehetőséggel tehát 
azt tudjuk biztosítani, hogy a 
tényleges nyugdíjba vonulás-
kor, amikor már a nyugdíj fo-
lyósításra is kerül, legalább azt 
az összegű ellátást kaphassuk, 
amely a nyugdíjkorhatár be-
töltésekor megállapítható volt, 
vagyis változó szabályok elle-
nére se érhessen hátrány min-
ket.

A nyugdíjrögzítés csak elmé-
leti nyugdíj, a rögzített nyugel-
látás idején az érintett személy 
nem minősül öregségi nyug-
díjasnak, ami a járulékfizetés 
szempontjából fontos körül-
mény.

Nem élhet azonban a nyug-
díjrögzítés lehetőségével az a 
munkavállaló, aki a nyugdíjkor-
határ betöltésétől a tényleges 
nyugdíjazás időpontjáig eltelt 
idő legalább felében özvegyi 
nyugdíjat kapott.

A nyugdíjrögzítés utáni ke-
resőtevékenységgel tehát 
további szolgálati időt lehet 
szerezni, szemben a nyugdíj 
folyósítása melletti keresőte-
vékenységgel, amely szolgálati 
időt már nem eredményez, ha-
nem a nyugdíj 0,5 százalékos 
mértékű növelésére adhatott 
jogosultságot, amennyiben 

a kereset nyugdíjjárulék-ala-
pul szolgált. 2020. július 1-jé-
től azonban ilyen kereset már 
nincs nyugdíjasként folytatott 
munkavégzés esetén.

Segíthet a nyugdíjrögzítés 
akkor is, ha valaki a nyugdíj-
korhatár betöltését követően 
nyugdíjba vonulás helyett fel-
tétlenül tovább szeretne dol-
gozni, a szakma szeretete vagy 
a hasznos elfoglaltság miatt, 
de a teljes munkaidőt rész-
munkaidőre kívánja váltani. Ez 
ugyanis a jövedelem csökkené-
sével járhat, amely előnytelen 
a nyugdíj összege szempontjá-
ból, mivel leronthatja a korábbi 
évek magasabb jövedelméből 
számított átlagkeresetet.

Ilyen esetben lehetséges, 
hogy - az időközbeni nyugdí-
jemelésekkel megnövelve - a 
nyugdíj rögzített összege lesz 
előnyösebb az újonnan megál-
lapított nyugdíjösszeg helyett, 
tehát ezt fogják folyósítani.

A nyugdíjrögzítés előfeltéte-
le a nyugdíjkorhatár betöltése. 
Ebből következik, hogy aki a 
nők negyven év jogosultsági 
idővel történő kedvezményes 
nyugellátásának igénybevétele 
mellett dönt, csak „végleges” 
nyugdíjmegállapítást kérhet. 
A nyugdíjrögzítés lehetőségét 
nem veheti igénybe, mivel a 
korhatárt még nem töltötte be.

Mikor a legelőnyösebb a nyugdíj?

Nyugdíjrögzítés, 
nyugdíjnövelés
A legelőnyösebb nyugdíjösszeg elérése érdekében sokan élnek a nyugdíjrögzítés, 
illetve a nyugdíjnövelés lehetőségével. A „nők 40” kedvezményes nyugdíj 
esetén azonban ezeket nem lehet igénybe venni.  A személyre szóló helyzetet, 
körülményeket kell számba venni, hogy a lehető legelőnyösebb megoldás mellett 
döntsünk.
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Nyugdíjnöveléssel 
magasabb összegű 
lesz a nyugdíj

Nyugdíjrögzítés helyett 
azonban - ha a körülmények 
lehetővé teszik - dönthetünk a 
nyugdíjnövelés igénybevétele 
mellett is.

A Tny. 21.§ (2) bekezdése 
szerint, aki legalább húsz év 
szolgálati idővel rendelkezik, 
és a rá irányadó nyugdíjkor-
határ betöltése után a nyugdíj 
megállapítása nélkül legalább 
30 nap szolgálati időt szerez, 
(azaz tovább dolgozik) nyug-
díjnövelésben részesül.

A növelés mértéke az öreg-
ségi nyugdíj 0,5 százaléka 30 
naponként. A Tny. 22.§ (3) 
bekezdése szerint a nyugdíj-
növeléssel az öregségi nyugdíj 
meghaladhatja a megállapítása 
alapjául szolgáló havi átlagke-
resetet.

Ez az egyetlen kivétel az alól 
a szabály alól, hogy az öregsé-
gi nyugdíj összege nem lehet 
több az annak alapjául szolgáló 
havi átlagkeresetnél.

Nem kell hosszú távú dön-
tést hozni abban a kérdésben, 

hogy mikortól kérjük a nyug-
díj megállapítását a korhatár 
betöltését követően. Minden 
megszerzett 30 nap szolgálati 
idő újabb 0,5 százalékos nyug-
díjnövelést eredményez.

Mivel a nyugdíjnövelés elő-
feltétele a nyugdíjkorhatár 
betöltése, a „nők 40” kedvez-
ményes nyugellátását választó 

hölgyek ezzel a lehetőséggel 
sem élhetnek az életkoruk mi-
att.

Mi történik a 
munkaviszonyban?

A nyugdíjrögzítés és a nyug-
díjnövelés lehetőségével élő 
munkavállaló már betöltötte 
öregségi nyugdíjkorhatárát, 
ezért munkajogi helyzete is 
megváltozik. Háttérként már 
rendelkezésére áll a nyugdíj 
tényleges igénybevételének 
lehetősége, mint megélheté-
si forrás, de a munkaviszony 
fenntartását célzó fokozott 
munkajogi védelem már nem 
illeti meg a nyugdíjas korú 
munkavállalót.

A munka törvénykönyvé-
ről szóló 2012. évi I. törvény 
(továbbiakban Mt.)  294.§ (1) 

bekezdésének g) pont ga) al-
pontja szerint nyugdíjas mun-
kavállaló, aki az öregségi nyug-
díjkorhatárt betöltötte és az 
öregségi nyugdíjhoz szükséges 
szolgálati idővel rendelkezik 
(öregségi nyugdíjra való jogo-
sultság). Az Mt. 66.§ (9) be-
kezdése szerint a munkáltató 
a határozatlan idejű munka-

viszony felmondással történő 
megszüntetését nem köteles 
indokolni, ha a munkavállaló 
nyugdíjasnak minősül.

Az Mt. 77.§ (5) bekezdés a) 
pontja szerint nem jár végki-
elégítés a munkavállalónak, ha 
a felmondás közlésének vagy 
a munkáltató jogutód nélküli 
megszűnésének időpontjában 
nyugdíjasnak minősül.

Ugyanezek a munkajogi sza-
bályok vonatkoznak a „nők 40” 
kedvezményes nyugellátását 
igénybe vevő és e nyugdíj mel-
lett dolgozó hölgyekre is, mert 
az Mt. 294.§ (1) bekezdés g)
pont gb) alpontja szerint nyug-
díjasnak minősül az a mun-
kavállaló is, aki az öregségi 
nyugdíjkorhatár betöltése előtt 
öregségi nyugdíjban részesül. 
(Forrás: ado.hu) 

n
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A vakcina megjelenésével vi-
lágszerte kezdetét vette a jár-
vány megállítását célzó oltási 
kampány, minközben egyre 
több fórumon felvetődik az ol-
tásigazoláshoz kötött szolgál-
tatásnyújtás, vagy az oltott és 
oltatlan emberek közötti kü-
lönbségtétel kérdése.

Ez azonban nem lehet vita 
tárgya a munkahelyeken. Nem 
tehet különbséget dolgozói 
között a munkáltató az oltott-
ság miatt. A vakcina beadatá-
sa ugyanis önkéntes, nem tet-
te kötelezővé sem az Európai 
Unió, sem a magyar kormány. 
Így nem teheti kötelezővé a 
munkáltató sem.  Emellett nyo-
mást sem gyakorolhat azokra 
az alkalmazottakra, akik nem 
élnek az oltás lehetőségével, 

mivel az munkahelyi megkülön-
böztetésnek minősülne, amely 
szintén nem megengedett.

A munkáltatók már több 
hónapja meghozták azokat az 
intézkedéseket – például a tá-
volságtartás garantálása, a kö-
telező maszkhasználat vagy az 
otthoni munkavégzés –, ame-
lyekkel gátolni lehet a vírus 
munkahelyi terjedését. Mivel 
a védőoltás ezeket egészíti ki, 
a szabályok alól egyelőre nem 
mentesülhetnek azok a munka-
vállalók sem, akik felvették.

A vakcina ugyanis nem nyújt 
százszázalékos védelmet, noha 
jelentősen csökkenti a vírus 
terjedését, és akadályozza a 
Covid–19 betegség, valamint a 
súlyos szövődményei kialakulá-
sát. Másfelől a szérumot nem 

is kaphatja meg mindenki, nem 
ajánlják például az allergiások-
nak és a kismamáknak. Mivel 
a munkáltatónak kötelessége 
kialakítani azokat a feltétele-
ket, amelyek garantálják, hogy 
a dolgozók egészsége ne ke-
rüljön veszélybe munkavégzés 
közben,  azok sem kaphatnak 
felmentést a maszkhasználat 
vagy a távolságtartás alól, akik 
már beoltatták magukat.

A Liga elnöke hozzátette: bár 
jelenleg nem kötelező az oltás 
beadatása, de mindenkinek ér-
deke az egészség megőrzése 
és a biztonságos munkavégzés. 
A mostani ismereteink szerint 
pedig a vakcina nyújtja a leg-
nagyobb védelmet a fertőzés 
ellen. 

(Forrás: liganet.hu)

Nem kötelezhet oltásra  
a munkáltató
Nem kötelezheti a koronavírus elleni vakcina beadatására a munkavállalót a 
munkáltatója, és nyomást sem gyakorolhat azokra, akik nem élnek az oltás 
lehetőségével – mondta a Magyar Nemzet kérdésére Mészáros Melinda, a Liga 
Szakszervezetek elnöke, munkajogász.
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A nevetés biztosan nem árt
Bicaj

- Anyu, mi különbség az el-
jegyzés és a házasság között?

- Az, tudod, olyan, mint ami-
kor te novemberben kapsz egy 
új bringát, de karácsonyig nem 
szabad felülni rá.

- De azért csengetni csak 
szabad?

Rossz hír
Egy politikusnak röviddel a 

bírósági pere utolsó tárgyalása 
előtt el kell utaznia. Megkéri az 
ügyvédjét, hogy küldjön neki 
SMS-t az eredményről.

A tárgyalás után az ügyvéd 
küldi is az SMS-t:

- Győzött az igazság!
Kettő perc múlva megjön a 

válasz:
- Azonnal nyújtsa be a fel-

lebbezést!

Őszinte tanú
Egy kisvárosban zajló per-

ben az ügyész behívta első 
tanúját, egy idős nagymamát. 
Odalépett hozzá és megkér-
dezte tőle:

- Takács néni, ismer engem?
- Persze, hogy ismerlek! 

Gyerekkorod óta ismerlek és 
mondhatom, kiábrándultam 
belőled. Hazudsz, csalod a fe-
leségedet, befolyásolod az 
embereket, rágalmazod őket a 
hátuk mögött. Nagy embernek 
hiszed magad, miközben annyi 
eszed sincs, mint egy utcasep-
rőnek. Igen, persze, hogy is-
merlek! 

Az ügyésznek tátva maradt 
a szája, azt sem tudta, köpjön 

vagy nyeljen. Némi gondolko-
dás után a terem másik végébe 
mutat és megkérdezi:

- Takács néni, ismeri a védő-
ügyvédet?

- Hát persze! A védőügyvé-
det is gyerekkora óta ismerem. 
Gyenge jellem, italos természe-
tű, senkivel sem tud normális 
kapcsolatot teremteni és mint 
ügyvéd, egyike a legrosszab-
baknak az országban. Hogy el 
ne felejtsem, ő is csalja a fele-
ségét, méghozzá két nővel, az 
egyik a maga felesége, ügyész 
úr. Igen, ismerem! 

A védőügyvéd sokkot kap. 
Erre a bíró magához kéri az 
ügyészt és az ügyvédet is, 

majd nagyon halkan így szól 
hozzájuk:

- Ha bármelyikük megkér-
dezi, hogy engem is ismer-e a 
tanú, esküszöm, a börtönben 
fog megrohadni!

Nagy család
Egy fickó elmegy az orvos-

hoz:
- Doktor úr, arra gondoltam, 

hogy sterilizáltatom magamat.
- Nézze uram, ez nagyon sú-

lyos döntés. Megkérdezte erről 
a feleségét és a gyerekeit?

- Igen, 12:2 arányban he-
lyeslik.

n


