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A Házszabály 85 . § (2) bekezdése alapján mellékelten benyújtom „a
társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXII törvény módosításáról" szóló
törvényjavaslatot .

A törvényjavaslat indokolását mellékelem .
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2004. évi . . . törvény
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló
1997. évi LXXXI. törvény módosításáról

1.§

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997 . évi LXXXI. törvény 13 .§-a egy új,
harmadik bekezdéssel egészül ki, valamint a 12 .§ (2)-(3) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép :

"Tny. 13 . § (1) A 2013 . január 1-je előtti időponttól megállapított (megállapításra kerülő)
öregségi nyugdíj összegét a 22 . § alapján meghatározott átlagkeresetből kell kiszámítani
azzal, hogy az 1987 . december 31-ét követően és 2013 . január 1-jét megelőzően elért
kereseteket, jövedelmeket - ideértve a minimálbér összegét is - naptári évenként a személyi
jövedelemadónak erre az összegre képzett összegével csökkenteni kell .
(2) A havi átlagkereset megállapítása előtt a nyugdíjazást megelőző harmadik év előtti naptári
években elért keresetet, jövedelmet a nyugdíjazást megelőző második naptári év kereseti
szintjéhez igazításánál az országos nettó átlagkereset egyes években történő növekedését kell
alapul venni."
j3) 2005 . január elsejétől a megállapításra kerülő öregségi teljes nyugdíj legkisebb összege a
mindenkori minimálbér 50%-a.

2.§

Tny. 12 . ~ (2) Az (1) bekezdés szerint megállapított öregségi nyugdíj teljes összege nem lehet
kevesebb a (3) bekezdésben meghatározott legkisebb összegnél .
Tny. 12.§ (3) A 2005. január 1-ét követő időponttól megállapításra kerülő öregségi teljes
nyugdíi legkisebb összege évenként egyszer a minimálbér emelés januári mértékének
megfelelően emelkedik. Az emelt összeg nem lehet kevesebb a mindenkori minimálbér
összegének 50%-nál .

3.§

Ez a törvény a kihirdetése utáni 8 . napon lép életbe .
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Indokolás

A törvényjavaslat az öregségi teljes nyugdíj összegét a mindenkori minimálbér összegéhez
köti. A javaslat főleg azon nyugdíjasok helyzetén segít, akik rajtuk kívülálló okok miatt
rendkívül alacsony bérrel, vagy rövid szolgálati idővel rendelkeznek .
A törvényjavaslat - elfogadása esetén - ezt a problémát egyszer és mindenkorra generálisan
oldja meg .
Az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összegét meghatározó kormányrendelet módosítása jelen
törvényjavaslat elfogadásával együtt történik .
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