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Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/231. számú törvényjavaslathoz
a Házszabály 94. §-ának (1) bekezdése, valamint 102 .§-ának (1)bekezdése alapján a következő

bizottsági módosító javaslatot

terjesztjük elő :

1 . A törvényjavaslat a következő 157-158 . §-al egészül ki :

„157 . & A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997 . évi LXXXI . törvény (a
továbbiakban: Tny.) 5. ~-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„5 . ~ (1) E törvény hatálya kiteried :
a) a Tbj . szabályai alapján biztosítottnak minősülő személyekre és a foglalkoztatókra,

továbbá
b) az e törvényben meghatározott saiát jogú és hozzátartozóinyugellátásban részesülő

személyekre, valamint
c) az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságra és területi igazgatási szerveire,
d) a MÁV ZRT. Nyugdíj Igazgatóságra és a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút ZRt-re (a

továbbiakban: GYSEV) .

(2) Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság területi igazgatási szervei
a)a regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóságok :

aa)a Főváros és Pest megye területén a Közép-magyarországiRegionális
Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság;

ab) Borsod-Abaúi-Zemplén, Heves, Nógrád megye területén az Észak-
magvarországi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság ;

ac) Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
területén az Észak-alföldi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság ;

ad)Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megye területén a Dél-alföldi Regionális
Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság ;

ae) Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala megye területén a Nyugat-dunántúli
Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság ;

at)Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém megye területén a Közép-dunántúli
Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága

Bizottsági módosító javaslat

Helyben



	 Baranya, Somogy, Tolnamegye területén a Dél-dunántúli Regionális
Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság,

(a továbbiakban e-Vütt: területi nyuedUbiztosítási igazgatási szervek)

b)aNyugdíifolyósításiIgazgatóság

„158 . A Tny. 64. $-ának (5)-(6)bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(5)A nyugellátás iránti igényt az igénylő lakóhelye szerinti illetékes területi
nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél, illetve - ha az elhunyt jogszerző korábban
nyugellátásban részesült - a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál kell érvényesíteni .

(6) A területi nyugdíjbiztosítási igazgatóságok illetékessége az 5 . $ (2) bekezdéséneka)
pontja szerinti régióhoz tartozó megye, illetve a főváros közigazgatási területére terjed ki . A
Közép-magyarországi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság a hatáskörébe utalt
nemzetközi ügyekben, továbbá a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság az ország egész területére
kiterjedő illetékességgel jár el ."

2. A törvényjavaslat 157. és 158. §-ának felvezető mondata az alábbiak szerint módosul :

„159 . [157.] § A [társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997 . évi LXXXI .
törvény (a továbbiakban :] Tny.[ ) ] 96. §-a (3) bekezdésének bj [b)] pontja helyébe a
következő rendelkezés lép :"

„160 . [158 .] § (1) A Tny. 97. §-a (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :"

3. A törvényjavaslat 239. §-a a következő (10)-(12) bekezdéssel egészül ki :

„(10) 2007. január 1 jétől a Tny.
a)77. ~-ában a „Fővárosi és Pest Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság" szövegrész

helyébe „Közép-magyarországi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság"
szövegrész,

b)97. $-a (6) bekezdésében a „95 . ~ (5) bekezdésének" szövegrész helyébe a „94-95 . §"
szövegrész
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(11) 2007 . január 1-létől hatályát veszti a Tny . 91 . $-a (4) bekezdésének szövegéből az
„(1)bekezdésének" szövegrésze .

(12) Az ONYF területi nyugdíjbiztosítási igazgatási szervei (Tny . 5 . &-a (2)
bekezdésének a) pontig) az átvett vagyoni jogok, kötelezettségek, továbbá munkáltatói jogok

akorlása kötelezettsé ek tel esítése tekintetében az ONYF me% ei fővárosi
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nyugdíjbiztosítási igazgatóságainak jogutódai .



(13) Ahol jogszabályazONYFigazgatási szerveit, illetve megyei (fővárosi)
nyugdíjbiztosítási igazgatóságot említ, azon 2007 . ianuár 1-jétől a Tnv . 5 . ~-a (2)
bekezdésének a) pontjában felsorolt regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóságot kell érteni ."

1ndoko1ás

A javaslat a közigazgatási reform keretében a nyugdíjigazgatási feladatok koncentráltabb és
még hatékonyabb ellátása érdekében - az állami adóhatóság szervezeti átalakítására is
figyelemmel -, megfelelő felkészülési időt biztosítva megteremti az állami nyugdíjbiztosítás
szervezete régiók szerinti átalakításának törvényi alapját. Az állami nyugdíjbiztosítási
feladatok címzettjei a regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóságok lesznek . A javaslat rendezi a
nemzetközi nyugdíjügyek intézését, - amely feladatok tekintetében a Közép-magyarországi
Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság jár el, mégpedig országos illetékességgel -, továbbá
a nyugdíjfolyósítási feladatok zökkenőmentes intézését is . A módosítási javaslat a leírtaknak
megfelelően a törvényjavaslat kapcsolódó rendelkezéseinek kiegészítéseit, illetve pontosításait
is tartalmazza .

Budapest, 2006 . június 28 .

Simon Gábor
elnök
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