
T/15691/7. 
 

 
   Az Országgyűlés 

 
 

Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi 
bizottságának 

 
 

k i e g é s z í t ő    a j á n l á s a 
 

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény  
módosításáról szóló T/15691. sz. törvényjavaslat 

 
vitájához 

 
(Együtt kezelendő a T/15691/4. sz. ajánlással!) 

 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 
 Az Országgyűlés az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága (a továbbiakban: 
Emberi jogi bizottság) megvitatta a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi 
LXXXI. törvény módosításáról szóló T/15691. számon beterjesztett törvényjavaslatot, 
továbbá az ahhoz benyújtott T/15691/5. számú kapcsolódó módosító javaslatot. 
 

A Szociális és családügyi, valamint a Költségvetési bizottság a módosító 
indítványokról a 2005. május 23-i ülésnapján foglal állást.  
 
 
 

1.  Béki Gabriella képviselő – kapcsolódva T/15691/3. számú módosító indítványához 
(T/15691/4. számú ajánlás 2. pontja) –a törvényjavaslatot új 2. §-sal kiegészíteni javasolja (a 
javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerűen változik): 
 
 "2. § A Tny. 53. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
 
 „(1) Feléled az özvegyi nyugdíja annak, akinek az özvegyi nyugdíja nem 
házasságkötés miatt szűnt meg, ha az özvegyi nyugdíjra jogosító feltételek valamelyike az 
özvegyi nyugdíj megszűnését követő tizenöt éven belül bekövetkezik.”" 
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Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 2. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15691/5/1. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem volt jelen
- a Kormány képviselője nem ért egyet

 
 

2.  Béki Gabriella képviselő – kapcsolódva T/15691/3. számú módosító indítványához 
(T/15691/4. számú ajánlás 2. pontja) – a törvényjavaslat 2. §-át új (3) bekezdéssel 
kiegészíteni javasolja: 
 
 "(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Tny. 53. §-ának (2) bekezdése hatályát 
veszti." 
 
Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 1. számú pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15691/5/2. sz. módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem volt jelen
- a Kormány képviselője nem ért egyet

 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 Budapest, 2005. május 19. 
 

Szászfalvi László s.k., 
az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi 

bizottság elnöke 
 


