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A Házszabály 94 . § (1) bekezdése és 102 . (1) bekezdése alapján a szovjet megszállás t
követő szocialista rendszerek által biztosított politikai nyugdíj-privilégiumok
megszüntetéséről és a szocializmus áldozatainak társadalombiztosítási kompenzációjáról
szóló T/893 . számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslato t

nyújtjuk be :

1 . A javaslat 1 . §-a az alábbiak szerint módosul :

»1 • §

[A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a
továbbiakban: Nyugdíj tv.) II. fejezetének 1 . címe a következőképp módosul :

IL Fejezet

AZ ÖREGSÉGI NYUGDÍJ

1. Cím

Kivételes szabályo k

ezzel egyidejűleg a jelenlegi 1-2. Címek számozása 2-3. Címre változik. ]

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997 . évi LXXXI . törvény rendelkezéseit a jelen
törvényben maghatározott eltérésekkel kell alkalmazni . "

2. A javaslat 2 . §-a az alábbiak szerint módosul :

»2 • §

[A Nyugdíj tv. az alábbi új, 7. §-al egészül ki :

„7. § (1) Jelen fejezet rendelkezéseit jelen §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazn i
függetlenül a nyugdíjjogosultság megszerzésének, illetve a nyugdíj megállapításának a z
időpontjától.



(2)] W A nyugdíjjogosultság szempontjából figyelembe vehet ő azon szolgálati időre ,
amelyben a jogszerző személy

a) a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának tagja ,
b) a Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottságának tagja ,
c) a Magyar Szocialista Munkáspárt Megyei Bizottságának elnöke ,
d) a Magyar Szocialista Munkáspárt függetlenített párttitkára,
e) a Magyar Szocialista Munkáspárt osztályvezetője, vagy ennél magasabb vezető

beosztású alkalmazottja ,
f) a Magyar Dolgozók Pártja Központi Bizottságának tagja ,
g) a Magyar Dolgozók Pártja Politikai Bizottságának tagja ,
h) a Magyar Dolgozók Pártja Megyei Bizottságának elnöke,
i) a Magyar Dolgozók Pártja függetlenített párttitkára,
j) a Magyar Dolgozók Pártja osztályvezet ője, vagy ennél magasabb vezető beosztású

alkalmazottja ,
k) a Magyar Kommunista Párt Központi Bizottságának tagja ,
1) a Magyar Kommunista Párt Politikai Bizottságának tagja ,
m) a Kommunista Ifjúsági Szövetség Központi Bizottságának tagja ,
n) a Kommunista Ifjúsági Szövetség Politikai Bizottságának tagja ,
o) a Dolgozó Ifjúság Szövetsége Központi Vezetőségének tagj a
p) a Dolgozó Ifjúság Szövetsége Politikai Revíziós Bizottságának tagja ,
q) a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke, tagja ,
r) a Minisztertanács elnöke, tagja, miniszterhelyettes, vagy azzal egy jogállású személy ,
s) a Magyar Nemzeti Bank elnökének, elnökhelyettesének jogkörét gyakorl ó

tisztségviselő ,
t) az 1956-os Forradalmat és Szabadságharcot követő megtorlásokban részt vevő bíró ,

ügyész ,
u) a szocialista rendszerekkel együttműködő egyházi személy,
v) [a Munkásőrség századparancsnoka vagy magasabb beosztású tagja] a

Szakszervezetek Országos Tanácsának fő titkára,
w) a Szakszervezetek Országos Tanácsának osztályvezet ője, vagy ennél magasabb vezető

beosztású tagj a

volt, [nyugdíja összegének megállapításakor az a)-v) pontokban szabályozott tisztsé g
betöltésnek idejére, ezen tisztsége után járó havi bruttó átlagkeresetének egy százaléka
vehető figyelembe azzal, hogy a részére megállapított nyugdíj összege nem lehet
kevesebb a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj ötven százalékánál .] nyugdíjáta
mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj ötven százalékának megfelel ő összegben kell
megállapítani .

[(3)] (21 2011 . március 31 . napjáig ismételten meg kell állapítani azon személyek nyugdíját ,
akik az [(2)] (1) bekezdés a)-[v)] w) pontjában részletezett tisztségeket [az (1) bekezdés
szerinti időszakban] betöltötték[,] .	 A nyugdíj összegének megállapításakor az (1) bekezdés
a)-w) pontjában meghatározott tisztség betöltését követő esetleges jogszerző időszakot nem
lehet figzyelembe venni . Több, az (1) bekezdés a)-w) pontjában meghatározott tisztség
egymást követő betöltése esetén a nyugdíj összegének kiszámítása szempontjából az utolsó
tisztség betöltését követő jogszerző időszakot nem lehet figyelembe venni . Az érintettek
részére így megállapított öregségi nyugdíjat [majd] 2011 . április 1-tő l [a részükre járó
öregségi nyugdíjat a (2)] az (1) bekezdés szerinti korlátozásra figyelemmel kell folyósítani . "
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[(4)] (3) [A nyugdíjmegállapító szerv a (2) bekezdés t-u) pontjai szerinti esetekbe n
hivatalból, egyébként az ismételt nyugdíj-megállapítással érintett személyi kérelmére
megkeresi eljárása során a Magyar Országos Levéltárat, illetve az Állambiztonság i
Szolgálatok Történeti Levéltárát, nem kötelez ő érvényű állásfoglalás kialakítása végett . ]

Az ismételt nyugdíj-megállapítás érdekében

a) a munkáltató, ideértve a munkáltató jogutódját ,
b) a Magyar Országos Levéltár ,
c) a Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

együttműködnek a nyugdíjmegállapító szervvel, ennek keretében 2011 . február 15-iga
nyugdíjmegállapító szerv részére megküldik az (1) bekezdésben meghatározott – a z
adatszolgáltató szervvel jogviszonyban álló, vagy azzal jogviszonyban már nem álló –
személyekkel kapcsolatban kezelt, ismételt nyugdíj-megállapítást megalapozó adatokat, abba n
az esetben is, ha ezen adatok a min ősített adatok védelméről szóló 2009 . évi CLV. törvény 5 .
§ (4) bekezdése szerint minősített adatnak minősülnek."

(4) Amennyiben az ismételt nyugdíj-megállapítással érintett személy felen törvény hatálya al á
tartozásáról 2011 . február 15 . napját megelőzően a valóságnak megfelel ően, teljes körűen
tájékoztatja a nyugdíjmegállapító szervet, úgy az ismételt nyugdíj-megállapítás során - az (1 )
bekezdéstől eltérően - nem lehet számára kevesebb nyugdíjat megállapítani, mint a
mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összege . "

3 . A javaslat 3 . §-a az alábbiak szerint módosul :

»3• §

[A Nyugdíj tv. az alábbi új, 104 . §-al egészül ki : ]

„[104. (1) A 7. §-ban] A 2. §-ban foglalt korlátozásokat a nyugdíj megállapítására irányuló ,
első alkalommal folyamatban lév ő eljárásokban is alkalmazni kell .

(2) [A 7 . §-ban] A 2 . §-ban foglalt korlátozásokat a 2011 . január 1 . napján folyamatban lévő ,
nyugdíj-megállapításra irányuló eljárásokban is alkalmazni kell .”

4. A javaslat 4. §-a az alábbiak szerint módosul :

»4 • §

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996 . évi
XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt .) a következő 184/A. §-al egészül ki :

(1) „184/A. § (l) A 182/A . §-ban, illetve a 184 . §-ban foglaltaktól eltérően arra az időre, amíg
a jogszerző személy

a) az Államrendőrség Politikai Rendészeti Osztályának hivatásos állományú tagja ,
b) a Magyar Államrendőrség Államvédelmi Osztályának (AVO) hivatásos állományú tagja ,
c) a Belügyminisztérium Államvédelmi Hatóságának (ÁVH) hivatásos állományú tagja ,
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d) a Belügyminisztérium II1/3 . Csoportfőnökségének hivatásos állományú tagja, .
e) a Munkásőrsén századparancsnoka vagy magasabb beosztású tagj a

volt, [részére a szolgálati nyugdíj megállapításakor a havi átlagkereset egy százaléká t
kell figyelembe venni azzal, hogy az így megállapított nyugdíj összege nem lehet
kevesebb a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj ötven százalékánál .] szolgálat i
nyugdíját a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegének ötven százalékának megfelel ő
összegben kell megállapítani .

(2) 2011 . március 31 . napjáig ismételten meg kell állapítani azon nyugállományban lévő
személyek szolgálati nyugdíját, akik az (1) bekezdés a)-[d)] e) pontjában meghatározott
szervezet[t]eknél hivatásos állományban álltak[,] .	 A nyugdíj összegének megállapításakor az
ezen hivatásos állományviszonyt követő jogszerző időszakot nem lehet figyelembe venni .
Több, az (1) bekezdés a)-e) pontjaiban meghatározott hivatásos állományviszony betöltés e
esetén a nyugdíj	 összegének kiszámítása szempontjából 	 a	 legkésőbb véget ért
állományviszonyt követő jogszerző időszakot nem lehet figyelembe venni . Az érintett részér e
így megállapított öregségi nyugdíjat 2011 . április 1-tő l [pedig a részükre járó öregségi
nyugdíjat] az (1) bekezdés szerinti korlátozásra figyelemmel kell folyósítani . "

(3) A nyugdíjmegállapító szerv eljárása [együttműködik az Állambiztonsági Szolgálatok
Történeti Levéltárával, valamint a Magyar Országos Levéltárral . Kétség esetén, illetve
az ismételt nyugdíj-megállapítás által érintett személy kérelmére a két intézményt ne m
kötelező érvényű állásfoglalás kialakítása végett megkeresi.] során a szovjet megszállást
követő 	 szocialista	 rendszerek	 által	 biztosított	 politikai	 nyugdíj-privilégiumok
megszüntetéséről és a szocializmus áldozatainak társadalombiztosítási kompenzációjáról
szóló törvény 2 . § (2)-(4) bekezdései megfelelően irányadók . "

5 . A javaslat 5 . §-a az alábbiak szerint módosul :

»5• §

A Hszt . a következő 331/A. §-al egészül ki :

„331/A. § (1) A 326. rendelkezéseitől eltérően a felmentési idő , a végkielégítés, a
pótszabadság mértéke, a jubileumi jutalom és a leszerelési segély szempontjából nem vehet ő
figyelembe az az idő , amíg a hivatásos állományú személy a 184/A . § (1) bekezdésének a)-
[d)] e) pontjában meghatározott szervezetteknél hivatásos állományban állt. Ezen korlátozás
nem vonatkozik a 2011 . január 1 . napjáig már kifizetett jubileumi jutalmakra, végkielégítésre ,
leszerelési segélyre, az eddig az időpontig már igénybevett szabadságra, vagy megindult
felmentési időre . ”

6. A javaslat 7. §-a az alábbiak szerint módosul :

„7 . §

A Magyar Honvédség hivatásos és szerz ődéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001 .
évi XCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) az alábbi címmel és az alábbi 203/A. §-al egészül ki :
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„A szolgálati nyugdíj megállapítására vonatkozó kivételes szabályo k

203/A. § (1) A szolgálati nyugdíj összegének megállapítására, rögzítésére vonatkozó, jele n
fejezetben foglalt szabályoktól eltérően arra az időre, amíg a jogszerző személy

a) a Magyar Néphadsereg politikai tisztje ,
b)a Magyar Néphadsereg függetlenített párttitkára ,
c) a Magyar Néphadsereg Politikai Főcsoportfőnökségre beosztott tiszt ,
d) a Honvédelmi Minisztérium Katonapolitikai Osztályának hivatásos állományú tagj a

volt, [részére a szolgálati nyugdíj megállapításakor a havi átlagkereset egy százaléká t
kell figyelembe venni azzal, hogy az így megállapított nyugdíj összege nem lehe t
kevesebb a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj ötven százalékánál .]	 szolgálati
nyugdíját a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegének ötven százalékának megfelel ő
összegben kell megállapítani .

(2) 2011 . március 31 . napjáig ismételten meg kell állapítani azon nyugállományban lévő
személyek szolgálati nyugdíját, akik az (1) bekezdés a)-d) pontjában meghatározottak szerin t
hivatásos állományban álltak[,] .	 A nyugdíj összegének megállapításakor az ezen hivatásos
állományviszonyt követő jogszerző időszakot nem lehet figyelembe venni . Több, az (1 )
bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott hivatásos állományviszony betöltése esetén a
nyugdíj összegének kiszámítása szempontjából a legkés őbb véget ért állományviszonyt
követő jogszerző időszakot nem lehet figyelembe venni . Az érintettek részére így
megállapított öregségi nyugdíjat 2011 . április 1-tő l [pedig a részükre járó öregség i
nyugdíjat] az (1) bekezdés szerinti korlátozásra figyelemmel kell folyósítani .

(3) A nyugdíjmegállapító szerv eljárása [együttműködik az Állambiztonsági Szolgálato k
Történeti Levéltárával, valamint a Magyar Országos Levéltárral . Kétség esetén, illetv e
az ismételt nyugdíj-megállapítás által érintett személy kérelmére a két intézményt ne m
kötelező érvényű állásfoglalás kialakítása végett megkeresi.] során a szovjet megszállás t
követő 	 szocialista	 rendszerek	 által	 biztosított	 politikai	 nyugdíj-privilégiumok
megszüntetéséről és a szocializmus áldozatainak társadalombiztosítási kompenzációjáró l
szóló törvény 2. § (2)-(4) bekezdései megfelelően irányadók.”
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Indokolás

Legfontosabb kodifikációs-jogtechnikai változtatás az eredeti el őterjesztéshez képest, hogy
nem a nyugdíjtörvény módosításaként, hanem önálló törvényként jelenik meg a javaslat .

Mivel a nyugdíj-megállapítás szabályait egyes speciális esetekben külön törvények rendezik,
az önálló törvényben történő megfogalmazás a nyugdíjtörvény kereteit nem bontja meg ,
azonban a speciális érintetti körre tekintettel indokolt a külön törvényben történ ő szabályozás.
Az egyes jogállási törvények módosításai továbbra is megmaradnak. A módosítás részint
bővíti, részint átstrukturálja az érintetti kört, emellett megteremti a kedvezményhez kötöt t
önbevallás lehet őségét .

A módosító javaslat megszünteti azt a kiskaput, amellyel a jelenleg még aktív, korább i
tevékenységük miatt azonban mégis érintett személyek kikerülhetnék a hátrányosab b
nyugdíj számítási szabályok alkalmazását . Ugyancsak megakadályozza a módosítás az olyan ,
már nyugállományban lévő személyek mentesülését, akiknek – bár személyükben érintette k
lennének – nyugdíját valamely későbbi megbízatásuk után kapott jövedelmük alapjá n
számolták ki . A változtatás egyszerűsíti az eljárási rendet is, mivel megkönnyíti a
nyugdíjmegállapító szerv számára az érintettség megállapítását vagy kizárását azzal, hog y
meghatározott szerveknek adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő a nyugdíjmegállapító szerv
felé. A módosítás kiigazít néhány formai hiányosságot is .

Budapest, 2010 . december 6 .

Tisztelettel :

re Csaba
Jobbik

Szilágyi György
Jobbik
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