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Tisztelt Országgyűlés! 
 
 
 Az Országgyűlés Szociális és családügyi bizottsága, (továbbiakban: Szociális 
bizottság), valamint Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága (továbbiakban: 
Munkaügyi bizottság) megvitatta a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról 
szóló 1997. évi LXXXII. törvény módosításáról szóló T/10213. számon beterjesztett 
törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/10213/2. és 5-7. számú módosító 
javaslatokat. 
 
 Dr. Toller László képviselő a T/10213/4. számú módosító indítványát 
visszavonta, ezért az ajánlás nem tartalmazza. 
 
A Foglalkoztatási bizottság 2004. június 14-ei ülésén alakítja ki állásfoglalásait. 
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 Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új 
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az 
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz 
igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.  
  Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a 
módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.   
 Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról 
nem foglalt állást. 

 Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek 
számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen 
megváltoznak a törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön 
utalás nélkül is. 

 A Házszabály 145. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó 
észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák. 

 Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 
94. § (3) bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem 
érintett §-ára vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.  
 Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen 
kijelölt bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében 
foglaltakkal. 

 A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által 
benyújtott módosító javaslatokról, vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról 
egyszerre célszerű dönteni. 

 Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására 
tesznek javaslatot, terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással tesszük közzé. 

 
1. Korózs Lajos és Dr. Schwarcz Tibor képviselők a törvényjavaslatot új 1. 

§-al kiegészíteni javasolják (a módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok 
számozása értelemszerűen változik): 

 
„1. §. A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. 

törvény (a továbbiakban: Mpt.) 23. § (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül 
ki:  

 
/23. § (1) A pénztártag tagsági jogviszonya/ 
 
„f) a törvény 123. §-a (6) bekezdése szerinti visszalépéssel” 
 
/szűnik meg./ 
 

Indokolás: Lásd a T/10213/5/1. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Szociális biz. támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért 



 3

 
2. Korózs Lajos és Dr. Schwarcz Tibor képviselők a törvényjavaslat 1. §-

ának a következő módosítását javasolják: 
 
[A magánnyugdíjról és a magánnyugdíj-pénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. 

törvény 123. §-a új (3) bekezdéssel egészül ki. A jelenlegi (3) bekezdés (4) 
bekezdésre változik és minden további bekezdés eggyel nő: 

 
„(3) A fegyveres erők, a rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai közül az, 

aki a (2) bekezdés szerint vált a pénztár tagjává, és tíz éven belül a 
létszámcsökkentés keretében nyugállományba helyezték, az erről szóló parancs 
kézhezvételétől számított egy hónapon belül nyilatkozhat a 
társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe való visszalépésről.”] 

 
1. § Az Mpt. 123. §-a (6) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(6) Azok a 120 hónapot meg nem haladó – különböző pénztárakban eltöltött és 

összeszámított – tagsági jogviszonnyal rendelkező pénztártagok, akik – a 23. § (1) 
bekezdés d) pontjában meghatározott eset kivételével – nyugdíjszolgáltatásra 
szereznek jogosultságot és a magánnyugdíjpénztár tájékoztatása szerint a részükre 
megállapítható magánnyugdíjpénztári járadékszolgáltatás várható összege nem éri el 
a pénztártag társadalombiztosítási nyugdíj megállapítási szabályai szerinti 
nyugellátásának 25 százalékát, kezdeményezhetik a társadalombiztosítási 
nyugdíjrendszerbe való visszalépést. E feltételek fennállása esetén a visszalépésre 
legkésőbb 2012. december 31. napjáig van lehetőség.” 

 
Indokolás: Lásd a T/10213/5/2. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Szociális biz. támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért 
 

3. Dr. Mátrai Márta és Dr. Szabó Erika képviselők a törvényjavaslat 1 §-
ának a következő módosítását javasolják: 

 
„1. § A magánnyugdíjról és a magánnyugdíj-pénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. 

törvény 123. §-a a következő új (3) és (4) bekezdéssel egészül ki. [A jelenlegi (3) 
bekezdés (4) bekezdésre változik és minden további bekezdés eggyel nő] A 
további bekezdések számozása értelemszerűen változik: 

 
„(3) A fegyveres erők, a rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai közül az, aki a 

(2) bekezdés szerint vált a pénztár tagjává, és tíz éven belül a létszámcsökkentés 
keretében nyugállományba helyezték, az erről szóló parancs kézhezvételétől 
számított egy hónapon belül nyilatkozhat a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe 
való visszalépésről.”” 
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(4) Az a köztisztviselő, illetve közalkalmazott, aki a (2) bekezdés szerint vált a pénztár 
tagjává, és tíz éven belül a létszámcsökkentés miatt nyugdíjba vonul, a felmentésről 
szóló tájékoztatás kézhezvételétől számított egy hónapon belül nyilatkozhat a 
társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe való visszalépésről.” 

 
Indokolás: Lásd a T/10213/6. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Szociális biz. nem támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
 

4. Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. §-ának a következő 
módosítását javasolja: 

 
„1. §. A magánnyugdíjról és a magánnyugdíj-pénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. 

törvény 123. §-a új (3) és (4) bekezdéssel egészül ki. A jelenlegi (3) bekezdés [(4)] 
(5) bekezdésre változik és minden további bekezdés eggyel nő: 

 
„(3) A [fegyveres erők, a rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai] 

köztisztviselői kar tagjai közül az, aki a (2) bekezdés szerint vált a pénztár tagjává, 
és tíz éven belül a létszámcsökkentés keretében [nyugállományba helyezték] 
elbocsátották, az erről szóló határozat [parancs] kézhezvételétől számított egy 
hónapon belül nyilatkozhat a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe való 
visszalépésről. 

(4) A fegyveres erők, a rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai közül az, aki a 
(2) bekezdés szerint vált a pénztár tagjává, és tíz éven belül a létszámcsökkentés 
keretében nyugállományba helyezték, az erről szóló parancs kézhezvételétől 
számított egy hónapon belül nyilatkozhat a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe 
való visszalépésről.”” 

 
Indokolás: Lásd a T/10213/2. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Szociális biz. nem támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
 

5. Sisák Imre és Dr. Csáky András képviselők a törvényjavaslat 1. §-ának a 
következő módosítását javasolják: 

 
/1. § A magánnyugdíjról és a magánnyugdíj-pénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. 

törvény 123. §-a (3) bekezdéssel egészül ki. A jelenlegi (3) bekezdés (4) bekezdésre 
változik és minden további bekezdés eggyel nő./ 

 
„„(3) [A fegyveres erők, a rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai közül 

az] Az a személy, aki a (2) bekezdés szerint vált a pénztár tagjává, és tíz éven belül a 
létszámcsökkentés keretében [nyugállományba helyezték] elbocsátották, az erről 
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szóló [parancs] határozat kézhezvételétől számított egy hónapon belül nyilatkozhat 
a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe való visszalépésről.”” 

 
Indokolás: Lásd a T/10213/7/1. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Szociális biz. nem támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
 

6. Korózs Lajos és Dr. Schwarcz Tibor képviselők a törvényjavaslat 2. §-
ának a következő módosítását javasolják: 

 
[(1) Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. A rendelkezést a 
2003. december 31-ét követően nyugállományba helyezettek tekintetében kell 
alkalmazni, oly módon, hogy a már nyugállományba lévők e törvény kihirdetését 
követő 30 napon belül tehetnek nyilatkozatot.] 
 
2. § (1) E törvény a kihirdetés napján lép hatályba. 
(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az Mpt. 24. § (7) bekezdése a „23. § (1) 
bekezdés d)” szövegrész után kiegészül az „és f)” szövegrésszel. 
(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az Mpt. 24. § (7) bekezdésében a 
„rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjigény” szövegrész helyébe a 
„társadalombiztosítási nyugdíjigény” szövegrész lép, az Mpt. 24. § (8) bekezdésében a 
„rokkantsági nyugellátás” szövegrész helyébe a „társadalombiztosítási nyugellátás” 
szövegrész lép. 
 

Indokolás: Lásd a T/10213/5/4. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Szociális biz. támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért 
 

7. Sisák Imre és Dr. Csáky András képviselők a törvényjavaslat 2. §-ának a 
következő módosítását javasolják: 

 
„2. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. A [rendelkezést a 
2003. december 31-ét követően nyugállományba helyezettek tekintetében kell 
alkalmazni, oly módon, hogy a] már nyugállományba lévők e törvény kihirdetését 
követő 30 napon belül tehetnek nyilatkozatot.” 
 

Indokolás: Lásd a T/10213/7/2. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Szociális biz. nem támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
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8. Korózs Lajos és Dr. Schwarcz Tibor képviselők a törvényjavaslatot új 3. 
§-al kiegészíteni javasolják: 

 
3. § (1) Az a személy, akinek e törvény hatálybalépését megelőzően a 
társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: 
Tny.) 6. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott ellátások – beleértve a Tny. 6. 
§. (4) bekezdésében felsorolt ellátásokat is – körébe tartozó nyugellátást állapítottak 
meg a Tny. 12. § (7) bekezdésének alkalmazásával, e törvény hatálybalépésétől 
számított 6 hónapon belül kérheti nyugellátása összegének a Tny. 12. § (6) 
bekezdésének alkalmazásával történő módosítását. A módosítás feltétele, hogy a 
kérelmező részére megállapított magánnyugdíjpénztári járadékszolgáltatás összege, 
vagy ennek hiányában az egyösszegű magánnyugdíjpénztári szolgáltatás 
megállapításának időpontjában a pénztár tájékoztatása szerint kalkulálható 
járadékösszeg nem éri el a kérelmező Tny. 12. § (7) bekezdésének alkalmazásával 
megállapított társadalombiztosítási nyugellátásának 25 százalékát. 
(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés által érintett személyeket az illetékes 
nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv e törvény hatálybalépését követő 15 napon belül 
értesíti. 
(3) Az (1) bekezdés szerinti módosítási kérelmet ahhoz a magánnyugdíjpénztárhoz kell 
benyújtani, amelytől az érintett személy nyugdíjszolgátatásban részesült, illetve 
amelynek tagja. Amennyiben az (1) bekezdésben foglalt feltételek nem állnak fenn, 
magánnyugdíjpénztár erről értesíti a kérelmezőt. Amennyiben a kérelmező 
magánnyugdíjpénztári szolgáltatásban már részesült, az igénybevett szolgáltatás 
összegét a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül vissza kell fizetnie a 
magánynyugdíjpénztár részére. A magánnyugdíjpénztár a visszafizetési kötelezettség 
teljesítését követően , a kérelem kézhezvételétől számított 60 napon belül köteles a 
magánnyugdíjpénztári szolgáltatás megállapításának vagy biztosítóintézettől történő 
megvásárlásának időpontjában a pénztártag egyéni számláján nyilvántartott jogszerű 
követelésének megfelelő összeget a Nyugdíjbiztosítási Alapba átutalni, és erről a 
nyugdíjbiztosítási igazgatási szervet értesíteni. A magánnyugdíjpénztár egyidejűleg 
megküldi az érintett személy kérelmét, valamint a korábbi magánnyugdíjpénztár 
járadékszolgáltatás tényleges vagy kalkulálható összegéről szóló tájékoztatást az 
illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv részére. 
(4) Amennyiben a kérelmező részére nyugdíjszolgáltatást nyújtó magánnyugdíjpénztár 
jogutód nélkül megszűnt, a (3) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel kell 
alkalmazni, hogy a kérelem benyújtását, illetve az igénybevett magánnyugdíjpénztári 
szolgáltatás igazolt összegének visszafizetését az érintett személynek az illetékes 
nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv részére kell teljesítenie. 
(5) A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a (3)-(4) bekezdésben foglaltak szerint átutalt 
összeg beérkezését követő hónapban intézkedik a nyugellátás összegének a 
megállapítás időpontjára visszamenőleges, az időközben végrehajtott nyugdíjemelések 
figyelembevételével történő módosításáról. 
 

Indokolás: Lásd a T/10213/5/3. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - a Szociális biz. támogatja 
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- az Előterjesztő képviselője egyetért 

 
Összeállította: az Országgyűlés Jogi Főosztálya 
 
 Budapest, 2004. május 27. 
 

Dr. Medgyasszay László s.k., 
a Foglalkoztatási és munkaügyi 

bizottság elnöke 

Dr. Mátrai Márta s.k., 
a Szociális és családügyi  

bizottság elnöke 
 


