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2004. évi . .. törvény

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXUU. törvény

módosítasáról

1. §

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997 . évi LXXXI. törvény 50. § (2) és (3)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(2) Az özvegyi nyugdíj mértéke
a) a 47. § (2) bekezdés a)-b) pontja szerinti feltétellel rendelkező, de saját jogú
nyugellátásban nem részesülő özvegy esetében hetvenöt százaléka,
b) a 47. § (2) bekezdés a)-b) pontja szerinti feltétellel rendelkező és egyidejűleg saját
jogú nyugellátásban részesülő, továbbá a 47 . § (2) bekezdés c) pont szerinti feltétellel
rendelkező özvegy esetében huszonöt szá7aléka
annak az öregségi, rokkantsági vagy baleseti rokkantsági nyugdíjnak, amely az
elhunytat halála időpontjában megillette, vagy megillette volna .

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerint hetvenöt százalékos mértékben megállapított
özvegyi nyugdíj helyett huszonöt százalékos mértékű özvegyi nyugdíjat kell
megállapítani attól az időponttól, amelytől az özvegy saját jogú nyugellátásban
részesül. A (2) bekezdés b) pontja szerint megállapított özvegyi nyugdíj az özvegy
sajátjogú nyugdíjának összegére tekintet nélkül jár ."

2. §

Ez a törvény 2004. november 1-jén lép hatályba .

Indokolás

A törvényjavaslat a kormány választási ígéretét kéri számon . A H/19 . számú „Cselekedni,
most és mindenkiért" címet viselő kormányprogram 111 . számú Szociálpolitika fejezet 4 . 10 .
pontja tartalmazz:„Az özvegyi nyugdíjakat 50%-kal emeljük . "

KÉPVISELŐI ŐNÁLLÓ INDÍTVÁNY



A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 50. § (2) és (3)
bekezdése alapján jelenleg a saját jogú nyugellátásban nem részesülő özvegy az elhunytat
megillető nyugdíj 50%-árvak megfelelő özvegyi nyugdíjban részesül . A törvényjavaslat ezt az
50%-os mértékű nyugdíjat emeli fel 75%-os mértékre, hiszen ez ezzel valósulhat meg ennek
az özvegyi nyugdíjnak az 50%-kal történő megemelése.

Budapest, 2004 . május 4 .
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