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Összegző jelentés

az egyes családtámogatási és nyugdíjbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló
törvényjavaslathoz

(T/3127.) benyújtott,
részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat vitájáról

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) – az egyes házszabályi
rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a továbbiakban HHSZ) 46. §-a szerinti
eljárásában – 2018. november 29-i és ülésén megtárgyalta a törvényjavaslatot, valamint értékelte a
törvényjavaslathoz benyújtott – az összegző jelentés mellékletében szereplő – részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslatot és arról állást foglalt.

A Bizottság eljárása során megvizsgálta  a  HHSZ 42. §-ában és  44.  §  (1) bekezdésében foglalt
követelmények teljesülését is.

A Bizottság – a HHSZ 46. § (5) bekezdése alapján – az általa támogatott részletes vitát  lezáró
bizottsági módosító javaslatot tartalmazó összegző módosító javaslatot nyújt be.

А  Bizottság  a  törvényjavaslathoz  benyújtott,  részletes  vitát  lezáró  bizottsági  módosító  javaslat
tárgyalását 2018. november 29-én lezárta.



Melléklet 

ÁLLÁSFOGLALÁS

az egyes családtámogatási és nyugdíjbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló
T/3127. számú törvényjavaslathoz benyújtott

T/3127/2. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatról 

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket
pedig aláhúzással jelöljük.)

A dokumentumban használt rövidítések:
Cst.: a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény
Gyvt.: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
Tny.: a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Népjóléti bizottság
Módosítópont: T/3127/2/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § (1) bekezdés - Tny. 4. § (1) bekezdés i) pont
Módosítás jellege: módosítás

3. §

(1) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.)
4. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)

„i) tartásra köteles és képes hozzátartozó: az az árvaellátást, illetve a szülői nyugdíjat igénylő
tartására  törvény  alapján,  –  a  tartási  kötelezettség  sorrendjében  –  az  elhunyt  jogszerzőt
megelőzően köteles személy,

ia)  akivel  szemben  bíróság  elrendelte  az  árvaellátást  igénylőt,  illetve  a  szülői  nyugdíjat
igénylőt megillető tartás teljesítését, vagy
ib)  akinek – a  szociális  igazgatásról  és  szociális  ellátásokról  szóló 1993.  évi  III.  törvény
szerint – a családjában az egy főre jutó jövedelem meghaladja az öregségi teljes nyugdíj
legkisebb összegének két és félszeresét, kivéve, ha a bíróság úgy döntött, hogy vele szemben
nem rendeli  el  az árvaellátást  igénylőt,  illetve a szülői nyugdíjat  igénylőt megillető tartás
teljesítését[;],

azzal, hogy az ismeretlen helyen tartózkodó személyt tartásra képtelennek kell tekinteni;”
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A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Népjóléti bizottság
Módosítópont: T/3127/2/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § - Tny. 55. § (3) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

4. §

A Tny. 55. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Iskolai tanulmányok címén azt a gyermeket is megilleti az árvaellátás, aki)

„a) betegsége, testi vagy értelmi fogyatékossága, [terhessége]várandóssága, gyermekszülés vagy
három évesnél fiatalabb gyermekének gondozása miatt a tanulmányait magántanulóként végzi,”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Népjóléti bizottság
Módosítópont: T/3127/2/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § (2) bekezdés - Tny. 93. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Tny. 93. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A (3) bekezdés szerinti levonással meg nem térült, illetve a végrehajtandó összegre tekintettel
[csak hosszabb idő ]tizenkét  hónap  alatt  [megtérülő  ]meg nem térülő  követelés  összegét  –  a
központi nyugdíjbiztosítási szerv kezdeményezésére – a kötelezett keresetéből is le lehet vonni. A
keresetből történő levonás érvényesítése során a kincstári  számfejtési  körbe tartozók esetében a
Kincstárt  munkáltatónak  kell  tekinteni.  Ha  ez  nem  vezet  eredményre,  a  fennmaradó  tartozás
végrehajtását  az  általános  közigazgatási  rendtartásról  szóló  2016.  évi  CL.  törvény  134.  §  (1)
bekezdésének megfelelően kell foganatosítani.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Népjóléti bizottság
Módosítópont: T/3127/2/4.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. § (1) bekezdés - Tny. 96. § (2b) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

9. §

(1) A Tny. 96. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:

„(2b) A nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek a  [szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról
szóló  883/2004/EK  ]883/2004/EK  európai  parlamenti  és  tanácsi  rendelet  76.  cikke  szerinti
együttműködés keretében az EGT-állam által  nyújtott  ellátások megállapítása,  illetve folyósítása
céljából, az ahhoz szükséges ideig kezelik a részükre megküldött, a (2) bekezdésben nem említett
adatokat.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Népjóléti bizottság
Módosítópont: T/3127/2/5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. § - Tny. 102/C. § (1) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

12. §

A Tny. a következő 102/C. §-sal egészül ki:

„102/C. §

(1) Ha a nyugdíjkorhatár betöltése miatt,
a) a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény – a 33/2012. (VII. 17.)
AB határozattal megsemmisített – 90. §  h) pont  ha)  [pontja]alpontja, illetve 230. §-a alapján
nyugalmazott bíró, vagy

szolgálati viszonya az öregségi nyugdíj megállapítását követően helyreállt, az ezt követő ismételt
nyugalmazás esetén jogosult az öregségi nyugdíjának a (2)–(5) bekezdés szerinti átcserélésére.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 6.
Benyújtó: Népjóléti bizottság
Módosítópont: T/3127/2/6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 19. § - Cst. 27. § (1) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás
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19. §

A Cst. 27. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem jár gyermekgondozási támogatás annak a személynek, aki)

„b) olyan gyermek után igényli a támogatást, akit a Gyvt. alapján ideiglenes hatállyal elhelyeztek,
nevelésbe  vettek,  továbbá  az  Szt.  alapján  30  napot  meghaladóan  szociális  intézményben
helyeztek el, kivéve ha a szociális intézményi elhelyezésre a gyermek tartós betegségére vagy
súlyos fogyatékosságára tekintettel, az intézményben egyidejűleg nyújtott iskolai oktatáshoz vagy
fejlesztő nevelési-oktatási tevékenységhez való hozzáférés biztosítása érdekében kerül sor, és a
gyermek a szülő háztartásából csak átmeneti jelleggel kerül ki;”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 7.
Benyújtó: Népjóléti bizottság
Módosítópont: T/3127/2/7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 20. § (2) bekezdés - Cst. 43. § (5) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Cst. 43. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A jogalap nélkül kifizetett és végleges határozat alapján visszakövetelt családtámogatási ellátás
összegét  a  magánszemély  kérelmére  a  központi  családtámogatási  szerv  vezetője  kivételes
méltányosságból elengedheti vagy mérsékelheti, ha

b) a követelés még folyósított ellátásból vagy keresetből történő levonás útján nem téríthető meg,
és”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 8.
Benyújtó: Népjóléti bizottság
Módosítópont: T/3127/2/8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 21. §
Módosítás jellege: módosítás

21. §

A Cst.
a)  21/A.  §  (1)  bekezdésében  [és  24.  §-ában  ]a  „munkavégzés”  szövegrész  helyébe  a
„munkavégzés kizárólag” szöveg,
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b) 24. §-ában a „munkavégzés” szövegrész helyébe a „munkavégzés kizárólag az” szöveg,
b) 25. § (3) bekezdésében az „a (2a) bekezdés és e bekezdés alkalmazásában” szövegrész helyébe
az „a (2a) és e bekezdés, valamint a 26. § (2) bekezdés alkalmazásában” szöveg,
c)  26.  §  (1)  bekezdésében  a  „gyermekgondozási  támogatás”  szövegrész  helyébe  a
„gyermeknevelési támogatás” szöveg,
d) 38.  § (1)  bekezdésében és  41.  §  (3) bekezdésében a „három” szövegrész helyébe az „öt”
szöveg,
e) 42. § (2) bekezdésében a „három” szövegrészek helyébe az „öt” szöveg,
f) 45. § (5) bekezdésében az „igényelbíráló szerv” szövegrész helyébe az „igényelbíráló szerv,
valamint a központi családtámogatási szerv” szöveg, az „adatszolgáltatási” szövegrész helyébe az
„adatszolgáltatási és jogszabályon alapuló egyéb” szöveg

lép.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 9.
Benyújtó: Népjóléti bizottság
Módosítópont: T/3127/2/9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás
Módosítás jellege: módosítás

Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

1.
1. § (2) bekezdés - Gyvt. 139. § (2) 
bekezdés g) pont

…nevelők [munkaerő-piaci]munkaerőpiaci 
visszatérésének…

2.
1. § (3) bekezdés - Gyvt. 139. § (3) 
bekezdés a) pont

…nevelők [munkaerő-piaci]munkaerőpiaci 
visszatérésének… 
… részesül[.],

3.
7. § (1) bekezdés - Tny. 80. § (1a) 
bekezdés b) pont

… összegben[,] vagy…

4. 10. § - Tny. 99/A. § (1) bekezdés
…során [figyelembe vételre ]
figyelembevételre kerülő …

5. 21. § b) pont
…(2) [bekezdés]bekezdése 
alkalmazásában”…

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért
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