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2015. évi . . . törvény

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáró l

1 .§

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997 . évi LXXXI. törvény 83/C. *233 (1) pontj a
helyébe a következő rendelkezés lép :

„83/C.§ (1) Az öregségi nyugdíj folyósítását - a jogviszony létesítésének hónapját követő hónap
első napjától a jogviszony megszűnése hónapjának utolsó napjáig - szüneteltetni kell az
országgyűlési képviselői, európai parlamenti képvisel ői vagy polgármesteri megbízatás
időtartama alatt, vagy ha a nyugdíjas közalkalmazotti jogviszonyban, kormányzati szolgálat i
jogviszonyban, állami vezető i szolgálati jogviszonyban, köztisztvisel őként vagy közszolgálati
ügykezelőként közszolgálati jogviszonyban, bírói szolgálati viszonyban, igazságügy i
alkalmazotti szolgálati viszonyban, ügyészségi szolgálati viszonyban, rendvédelmi feladatoka t
ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti
rendvédelmi feladatokat ellátó szervvel hivatásos szolgálati jogviszonyban a Magya r
Honvédséggel szerződéses vagy hivatásos szolgálati viszonyban áll” .

2 .§

Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát
veszti .



Általános indokolás

A 2013-tól hatályos, úgynevezett kettő juttatás tilalmáról szóló rendelkezés értelmében a
nyugdíjas korú közigazgatási dolgozók nyugdíjfolyósítása szünetel, ameddig munkaviszonyu k
fennáll . A PM szerint ez a rendelkezés igencsak visszás és egyetértünk azzal az ombudsman i
véleménnyel, mely szerint a nyugdíjszabályok ilyen változtatása szemben áll a tulajdonhoz val ó
joggal, a vagyoni értékű jogok védelmével. Egyenes felháborító viszont az, hogy ez a szabál y
nem vonatkozik az országgyű lési, európa parlamenti képvisel őkre. Így fordulhat elő , hogy
Harrach Péter a sokszázezres fizetése mellé még a nyugdíját is felveheti . Álláspontunk szerin t
amíg ez a rendelkezés hatályban van, addig azt erkölcsi okokból is ki kell terjeszteni azt a
képviselőkre is .

Részletes indoklás

Az 1.'-hoz

A javaslat értelmében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997 . évi LXXXI. törvény
83/C. *233 (1) pontja módosul, hogy lehetővé váljon a kettős juttatás tilalmának országgyűlés i
képviselőkre, európai parlamenti képvisel őkre és polgármesterekre történő kiterjesztése.

A 2.§-hoz

Hatályba léptet ő rendelkezés
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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Képviselő i önálló indítvány (törvényjavaslat)

Kövér László úrna k
az Országgyűlés elnöke

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 6 . cikk (1) bekezdése alapján mellékelten benyújtom a kettős
juttatás tilalmának kiterjesztésérő l szóló törvényjavaslatot .

Budapest, 2015 . december 07.

Szabó Tímea
független képvisel ő
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