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A Házszabály 102 . §-ának (1) bekezdése alapján a prémiumévek programról és a különleges
foglalkoztatási állományról szóló 2004 . évi CXXII. törvény módosításáról szóló T/16300 .
számú törvényjavaslathoz - a T/16300/8 . számon benyújtott módosító javaslathoz
kapcsolódva - a következő

kapcsolódó módosító javaslatot

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 2 . § (3) bekezdése c) pontjában a Tny . 22 . § (9) bekezdésének következő
módosítását javasolom :

/E törvény hatálybalépésével egyidejűleg

c) a Tny. 22. §-a a következő új (9) bekezdéssel egészül ki :/

„(9) A Pépty. 4/A. §-a szerinti prémiumévek programban részt vevő biztosított esetében - a
(2) bekezdésben foglaltaktól eltérően - a nyugdíj alapjául szolgáló havi átlagkereset
megállapításánál a részmunkaidőre megállapított, ténylegesen kifizetett kereset mellett a
nyugdíjjárulék-, illetve nyugdíjbiztosítási járulék-kiegészítés alapjaként számított összeget is
figyelembe kell venni . Ha a prémiumévek programba történő belépése és munkaviszonya
megszűnése közötti időszakban a biztosított prémiumévek programhoz kapcsolódó,
részmunkaidőre szóló munkabérét emelték, akkor a járulék-kiegészítés alapjaként számított
összeget szintén ezen emelés százalékos arányával megemelten kell figyelembe venni .
Többszöri béremelés esetén a rémiumévek ro ramba történő bekerüléskor, illetve annak
megszűnésekor érvényes bér közötti százalékos arány veendő alapul . A 39 . §-ban szereplő
rendelkezéseket ebben az esetben nem kell alkalmazni ."

Indokolás

Azonosan szükséges kezelni a prémiumévek programba való belépéssel megállapított
részmunkaidős bért és a nyugdíjjárulék-kiegészítés szempontjából a teljes munkaidős bérnél
figyelembe veendő bérfejlesztést . Ez azt jelenti, hogy a csak munkáltatónál ténylegesen
megvalósult, a prémiumévek programban részt vevő biztosított részmunkaidős munkabérét is
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érintő bérfejlesztést indokolt figyelembe venni, annak megfelelő mértékben, amennyiben az
az adott munkavállaló munkabérét érintette . A módosító javaslat ezen kívül eligazítást ad arra
az esetre is, ha az irányadó időszakban többszöri bérfejlesztésre került sor .

Budapest, 2005 . június 13 .
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