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Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés
Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi

bizottságának

ajánlása

a T/18359. számon előterjesztett, A nyugdíjak korrekciós célú emeléséről
szóló törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága a 2005 .
november 28-ai ülésén a törvényjavaslatot megvitatta és ahhoz a Házszabály 95 .
§ (2) bekezdése alapján az alábbi általános vitát előkészítő ajánlást nyújtja be :

Az Előterjesztő jelenlévő képviselője felhívta a bizottsági tagok figyelmét
a dr . Korózs Lajos politikai államtitkár által a 100 lépés program
megvalósításáról szóló beszámoló és országgyűlési határozati javaslat általános
vitájában - a bizottsági ülés elején - a nyugdíjak korrekciós célú emelésével
kapcsolatban elmondottakra . Rövid szóbeli kiegészítésében az Előterjesztő
képviselője mindössze két kulcsszót emelt ki . Ezek a folyamatosság és a
konszenzus .

Az Előterjesztő képviselője elmondta, hogy az ezredfordulótól
folyamatosan történtek intézkedések a nyugdíjak korrekciójára, illetve a
felzárkóztatás irányába. Kiemelte, hogy a törvényjavaslat a feltárt elmaradások
alapján nyolc lépésre bontott nyugdíjkorrekciós intézkedésre kíván javaslatot
tenni, amely mérsékli a nyugdíjak aránytalanságait, és enyhíti a jelentősebb
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elmaradásait . Az Előterjesztő képviselője beszélt a törvényjavaslat
költségkihatásairól is, illetve annak pénzügyi ütemezéséről is . Elmondta, hogy a
tervezett nyolc lépés 2006-tól kezdődően, egymást követő 5 évben valósulna
meg. Külön kitért az özvegyi és a 13 . havi nyugdíj kérdésére is, amelynek
költségvetési kihatása 2006 . évben 8 és 50 milliárd forint . Az Előterjesztő
képviselője elmondta továbbá, hogy a törvényjavaslat bírja az Idősügyi Tanács,
illetve az idősügyi szervezetek támogatását is .

A bizottság egyhangúlag tudomásul vette az Előterjesztő szóbeli
tájékoztatását és általános vitára egyhangúlag alkalmasnak tartotta a javaslatot .
(15i, On, Ot)

A bizottság nem kíván előadót állítani az általános vitában .

Budapest, 2005 . november 28 .

Szászfalvi L zló
a bizottság elnöke
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