
Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Ifjúsági, szociális és családügyi bizottsága (továbbiakban : Ifjúsági
bizottság) - első helyen kijelölt bizottságként -, Egészségügyi bizottsága, Emberi jogi,
kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága (továbbiakban : Emberi jogi bizottság),
Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága (továbbiakban : Foglalkoztatási bizottság), valamint a
Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottsága (továbbiakban : Költségvetési bizottság)
megvitatta a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997 . évi LXXXI. törvény,
valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról TA 140. számon beterjesztett
törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/1140/4-16. számú módosító javaslatokat.

Az Ifjúsági és a Foglalkoztatási bizottság a módosító javaslatokat 2006 . november
13-i ülésén tárgyalja .

Az ajánlásban használt rövidítések :
Tny. : a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997 . évi LXXXI. törvény
Ktv . : a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992 . évi XXIII. törvény
Alk. tv . : az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásról és az ahhoz

kapcsolódó közterhek egyszerűsített befizetéséről szóló 1997. évi LXX1V. törvény
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1 . Dr. Iván László, dr. Aszódi Pál, dr. Szabó Erika, Vígh Ilona, dr. Zombor
Gábor, Soltész Miklós, dr. Lanczendorfer Erzsébet képviselő a törvényjavaslat 1 . §-ában
a Tny. 9 . § b) pontjának a következő módosítását javasolja :

/1 . § A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997 . évi LXXXI. törvény (a
továbbiakban: Tny.) 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :/

"9. § A 62 . életév betöltését megelőzően előrehozott öregségi nyugdíjra jogosult

a) az a nő, aki az 57 . életévét betöltötte,

b) az a férfi, aki a 60. életévét betöltötte,
feltéve, hogy legalább 38 év szolgálati időt szerzett[, és a Tbj. S. §-a szerinti biztosítással
járó jogviszonyban nem áll] ."

Indokolás: Lásd a T/1140/7. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : -- az Emberi jogi biz . nem támogatja
- a Költségvetési biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

Megjegyzés : A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük . Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk
annak szó szerinti tartalmára figyelemmel .

Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a
módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta .

Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem
foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására,
vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a
törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is .

A Házszabály 145 . § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket
az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák .

Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94 . § (3)
bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára
vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges .

Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt
bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ . 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal.

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott
módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű
dönteni .

Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek
javaslatot, terjedelmi okokból csak ajogszabályhelyre történő hivatkozással tesszük közzé .
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2 . Dr. Iván László, dr. Aszódi Pál, dr . Szabó Erika, Vígh Ilona, dr . Mátrai Márta,
dr. Semjén Zsolt, Harrach Péter, Soltész Miklós, Deák András, dr. Lanczendorfer
Erzsébet képviselő a törvényjavaslat 3. §-ában a Tny . 13. §-át új (4)-(5) bekezdéssel
javasolja kiegészíteni :

/3 . § A Tny. 13 . §-a helyébe a következő rendelkezés lép :/

"(4) Az elért kereseteknek, jövedelmeknek az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
összegű csökkentését

a) 75%-os mértékben kell alkalmazni, ha az igénylő háztartásában egy gyermeket
nevelt fel,

b) 50%-os mértékben kell alkalmazni, ha az igénylő háztartásában két gyermeket
nevelt fel,

c) 25%-os mértékben kell alkalmazni, ha az igénylő háztartásában három gyermeket
nevelt fel,

d) nem kell alkalmazni, ha az igénylő háztartásában négy vagy több gyermeket nevelt
fel .

(5) A gyermekét egyedülállóként nevelő igénylő esetén az elért kereseteknek,
jövedelmeknek az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott összegű csökkentését

a) 50%-os mértékben kell alkalmazni, ha az igénylő háztartásában egy gyermeket
nevelt fel,

b) 25%-os mértékben kell alkalmazni, ha az igénylő háztartásában két gyermeket
nevelt fel,

c) nem kell alkalmazni, ha az igénylő háztartásában három vagy több gyermeket
nevelt fel ."

Indokolás : Lásd a T/1140/13 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - az Emberi jogi biz . nem támogatja
- a Költségvetési biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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3. Béki Gabriella, Deák Istvánné, Dér Zsuzsanna, dr . Vidorné dr. Szabó Györgyi,
dr. Juhászné Lévai Katalin képviselő a törvényjavaslat 4. §-ában a Tny . 18. §-ának
a következő módosítását javasolja :

"4. § A Tny. 18 . §-ának (2)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek :

„[(2) A 62. életév betöltését megelőzően előrehozott öregségi nyugdíjra jogosult,
aki

a) 60. életévét betöltötte, és

b) legalább 37 év szolgálati időt szerzett, valamint

c) a Tbj . 5. §-a szerinti biztosítással járó jogviszonyban nem áll .]

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott korhatárnál legfeljebb 3 évvel alacsonyabb
életkorban előrehozott öregségi nyugdíjra jogosult az a biztosított, aki legalább 40 év
szolgálati időt szerzett és a Tbi . 5. $-a szerinti biztosítással járó iogviszonyban nem áll .

(3) Előrehozott öregségi nyugdíjra jogosult az a nő is, aki 201 [1]2 . december 31-éig

a) 59. életévét betöltötte, és

b) legalább 37 év szolgálati időt szerzett, valamint

c) a Tbj . 5. §-a szerinti biztosítással járó jogviszonyban nem áll .

[(4) A 2009. január 1-je és december 31-e közötti időponttól megállapításra
kerülő előrehozott öregségi nyugdíj összegét úgy kell megállapítani, hogy az öregségi
nyugdíj összegét

a) annyiszor 0,1 százalékkal kell csökkenteni, ahányszor 30 naptári nap hiányzik
a 62. életév betöltéséhez, ha a jogosult a 61 . életévét betöltötte,

b) 1,2 százalékkal, továbbá annyiszor 0,2 százalékkal kell csökkenteni, ahányszor
30 naptári nap hiányzik a 61 . életév betöltéséhez, ha a jogosult a 61 . életévét nem töltötte
be.]

(4) Csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjra jogosult az a biztosított, akinek
a (2) bekezdésben előírt szolgálati időből legfeliebb 3 év hiányzik és az 59 . életévét betöltötte .

[(5) A 2009. december 31-ét követő időponttól megállapításra kerülő előrehozott
öregségi nyugdíj összegét úgy kell megállapítani, hogy az öregségi nyugdíj összegét

a) annyiszor 0,3 százalékkal kell csökkenteni, ahányszor 30 naptári nap hiányzik
a 62. életév betöltéséhez, ha a jogosult a 61 . életévét betöltötte,

b) 3,6 százalékkal, továbbá annyiszor 0,4 százalékkal kell csökkenteni, ahányszor
30 naptári nap hiányzik a 61 . életév betöltéséhez, ha a jogosult a 61 . életévét nem töltötte
be.]
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(5) A csökkentés mértéke a társadalombiztosítási nyugdíj megállapításának
időpontjától a hatvankettedik életév betöltéséig terjedő időszak minden 30 napjára

a) 1-365 nappal rövidebb szolgálati idővel rendelkező esetében havi 0,1 százalék,

b) 366-730 nappal rövidebb szolgálati idővel rendelkező esetében havi 0,2 százalék,

c) 731-1095 nappal rövidebb szolgálati idővel rendelkező esetében havi 0,3 százalék .

[(6) Az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése a csökkentést nem érinti .]""

Indokolás : Lásd a T/1140/15 . számú módosító javaslat
indokolását .

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

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

4. Dr. Iván László, dr. Aszódi Pál, dr . Szabó Erika, Vígh Ilona, dr . Zombor
Gábor, dr. Mátrai Márta, Soltész Miklós, Harrach Péter, dr. Lanczendorfer Erzsébet,
Deák András képviselő a törvényjavaslat 4 . §-ában a Tny . 18 . § (2)-(3) bekezdésének a
következő módosítását javasolja:

/4. § A Tny. 18. §-ának (2)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek :/

"(2) A 62 . életév betöltését megelőzően előrehozott öregségi nyugdíjra jogosult, aki

a) 60. életévét betöltötte, és

b) legalább 37 év szolgálati időt szerzett, [valamint

c) a Tbj . 5. §-a szerinti biztosítással járó jogviszonyban nem áll] .

(3) Előrehozott öregségi nyugdíjra jogosult az a nő is, aki 2011 . december 31-éig

a) 59. életévét betöltötte, és

b) legalább 37 év szolgálati időt szerzett, [valamint

c) a Tbj . 5. §-a szerinti biztosítással járó jogviszonyban nem áll] ."

Indokolás : Lásd a T/1140/12 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Emberi jogi biz . nem támogatja
- a Költségvetési biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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5. Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi, Korózs Lajos, dr . Nyúl István, dr. Juhászné
Lévai Katalin, Hajdú László, Dér Zsuzsanna, Szabados Ákos, Winkfein Csaba, Lombos
István, dr. Csákabonyi Balázs, dr. Tóth István, Farkas Imre, Szűcs Erika, Deák
Istvánné, Filló Pál, Érsek Zsolt képviselő a törvényjavaslat 4. §fiban a Tny . 18. §-át
új (6) bekezdéssel javasolja kiegészíteni :

/4. § A Tny. 18. §-ának (2)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek :/

(6) A (4) és (5) bekezdésben foizlaltaktól eltérően a nyugdíjcsökkentés nem vonatkozik
arra, aki 40 év szolgálati időt szerzett .

[(6)] (7) Az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése a csökkentést nem érinti ."

Indokolás : Lásd a T/1140114 . számú módosító javaslat
indokolását .

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

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

6. Dr. Iván László, dr. Aszódi Pál, dr. Szabó Erika, Vígh Ilona, dr. Zombor
Gábor, dr. Mátrai Márta, Soltész Miklós, Harrach Péter, dr. Lanczendorfer Erzsébet,
Deák András képviselő a törvényjavaslat 5. §-ában a Tny. 22/A . § (1) bekezdésének a
következő módosításátjavasolja :

/5. § A Tny. a következő 22/A . §-sal egészül ki :/

"22/A. § (1) Annak a saját jogú nyugellátásban részesülő, illetve a saját jogú
nyugellátás szüneteltetését a 83/A-83/B . § alapján kérő személynek a nyugellátását, aki 2006 .
december 31-ét követően a Tbj . 5 . §-a szerinti biztosítással járó jogviszonyban áll, kérelemre
minden megszerzett 365 nap szolgálati idő után, a járulékalapot képező kereset, jövedelem
havi átlagos - a 13 . § (3) bekezdése szerint növelt - összegének [0,4] a tárgyévi inflációval
azonos mértékű százalékával meg kell emelni ."

Indokolás : Lásd a T/1140111 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Emberi jogi biz . nem támogatja
- a Költségvetési biz . nem támozatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet



7. Dr. Iván László, dr. Aszódi Pál, dr . Szabó Erika, Vígh Ilona, dr . Zombor
Gábor, Soltész Miklós, dr. Lanczendorfer Erzsébet képviselő a törvényjavaslat 6. §-ában
a Tny. 64 . § (10) bekezdésének a következő módosítását javasolja :

/6. § A Tny. 64. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki :/

"(10) A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a munkaképesség-csökkenésen alapuló
ellátásban részesülő személyt az esedékes orvosi [felülvizsgálattól eltérő időpontban is
kötelezheti] felülvizsgálat időpontjában kötelezi - a jogkövetkezményekről való tájékoztatás
mellett - orvosi felülvizsgálat céljából történő személyes megjelenésre, különösen akkor,, ha
olyan tény vagy körülmény jut a tudomására, amely valószínűsíti, hogy a korábban
megállapított munkaképesség-csökkenés nem áll fenn vagy az a megállapítottnál kisebb
mértékű. Amennyiben a munkaképesség-csökkenésen alapuló ellátásban részesülő személy az
orvosi felülvizsgálaton nem jelenik meg, az ellátásra való jogosultságát - az erről szóló
határozat keltét követő hónap első napjával - meg kell szüntetni ."

Indokolás : Lásd a T/1140110 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Egészségügyi biz . nem támogatja
- az Emberi jogi biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

8. Dr. Iván László, dr. Aszódi Pál, dr . Szabó Erika, Vígh Ilona, dr . Zombor
Gábor, Soltész Miklós, dr . Lanczendorfer Erzsébet képviselő a törvényjavaslat 10. §-ában
a Tny. 838. § (1) bekezdése befejező mondatának a következő módosítását és
(4) bekezdésének az elhagyását javasolja :

/10. § A Tny. a következő 83/13 . §-sal egészül ki :/

"838. § (1) A 62, életévét be nem töltött

a) előrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjban,

b) korkedvezményes nyugdíjban,

c) bányásznyugdíjban,

d) korengedményes nyugdíjban, illetve

e) az egyes művészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdíjában

részesülő személynek, amennyiben a Tbj . 5. §-a szerinti biztosítással járó jogviszonyt
- ide nem értve a szerzői jogi védelem alá eső tevékenységet - létesít, illetőleg egyéni vagy
társas vállalkozóként kiegészítő tevékenységet folytat, melyből származó, járulékalapot
képező havi jövedelme eléri a kötelező legkisebb munkabérnek] kétszeresének a kifizetéskor
érvényes összegét, e jogviszony (tevékenység) tartamára, de legfeljebb a 62 . életév betöltéséig
a nyugdíj folyósítását szüneteltetnie kell .
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(2) A nyugdíj-szüneteltetés kötelezettségének fennállása esetén a nyugellátásban
részesülő személy a 97 . § (5) bekezdése alapján köteles bejelenteni a nyugdíjfolyósító
szervnek az (1) bekezdésben meghatározott jogviszonyra és a jövedelemre vonatkozó
adatokat .

(3) A nyugdíjfolyósító szerv a nyugdíjas bejelentésére, vagy ha a nyugdíjas a
bejelentési kötelezettségét nem, vagy azt késedelmesen teljesítette, határozatban intézkedik a
szüneteltetésről és a jogalap nélkül felvett nyugellátás visszafizettetéséről . Az ellátás újbóli
folyósításáról is határozatban kell intézkedni .

[(4) A bejelentési kötelezettség teljesítésének elmulasztása vagy annak késedelmes
teljesítése esetén a nyugdíjas a 91 . § (1) és (3)-(4) bekezdés alkalmazásával mulasztási
bírsággal sújtható.]

[(5)] f Az ellátás újbóli folyósítása során a 83/A . § (3) bekezdésében foglaltakat
megfelelően alkalmazni kell .

[(6)]	 Az (1)-(5) bekezdésben foglalt, kötelező szüneteltetéssel összefüggő
rendelkezéseket a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati nyugdíjára is
alkalmazni kell, a rájuk vonatkozó - külön törvény szerinti - eltérő nyugdíjkorhatárra
vonatkozó szabályokra figyelemmel ."

Indokolás: Lásd a T/114019 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Emberi jogi biz . nem támogatja
- a Költségvetési biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

9. Dr. Kékesi Tibor képviselő a törvényjavaslat 10. §-ában a Tny. 83/B .
(1) bekezdése befejező mondatának a következő módosítását javasolja :

/10. § A Tny. a következő 83/B . §-sal egészül ki :/

"838. § (1) A 62 . életévét be nem töltött

a) előrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjban,

b) korkedvezményes nyugdíjban,

c) bányásznyugdíjban,

d) korengedményes nyugdíjban, illetve

e) az egyes művészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdíjában
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részesülő személynek, amennyiben a Tbj . 5 . §-a szerinti biztosítással járó jogviszonyt
létesít, illetőleg egyéni vagy társas vállalkozóként kiegészítő tevékenységet folytat, melyből
származó, járulékalapot képező havi jövedelme [eléri] meghaladja a kötelező legkisebb
munkabérnek a kifizetéskor érvényes összegét vagy, ha reá nézve ez kedvezőbb, a mindenkori
nyugdíja 150 %-ának megfelelő összeget, e jogviszony (tevékenység) tartamára, de legfeljebb
a 62. életév betöltéséig a nyugdíj folyósítását szüneteltetnie kell ."

Indokolás : Lásd a T/114015. számú módosító javaslat
indokolását .

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

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

10. Farkas Imre képviselő a törvényjavaslat 10. §-ában a Tny. 838.
(1) bekezdése befejező mondatának a következő módosítását javasolja :

/10. § A Tny. a következő 83/B . §-sal egészül ki :/

"838. § (1) A 62 . életévét be nem töltött

a) előrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjban,

b) korkedvezményes nyugdíjban,

c) bányásznyugdíjban,

d) korengedményes nyugdíjban, illetve

e) az egyes művészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdíjában

részesülő személynek, amennyiben a Tbj . 5. §-a szerinti biztosítással járó jogviszonyt
létesít, illetőleg egyéni vagy társas vállalkozóként kiegészítő tevékenységet folytat, melyből
származó, járulékalapot képező havi jövedelme és nyugdíjának összege együttesen eléri a
kötelező legkisebb munkabér[nek a] kifizetéskor érvényes összegé[t] nek kétszeresét, e
jogviszony (tevékenység) tartamára, de legfeljebb a 62 . életév betöltéséig a nyugdíj
folyósítását szüneteltetnie kell ."

Indokolás : Lásd a T/114016 . számú módosító javaslat
indokolását .

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

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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11 . Béki Gabriella képviselő a törvényjavaslat 10. §-ában a Tny. 838. §
(1) bekezdése befejező mondatának a következő módosítását javasolja :

/10. § A Tny. a következő 83/B . §-sal egészül ki :/

"838. § (1) A 62. életévét be nem töltött

a) előrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjban,

b) korkedvezményes nyugdíjban,

c) bányásznyugdíjban,

d) korengedményes nyugdíjban, illetve

e) az egyes művészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdíjában

részesülő személynek, amennyiben a Tbj . 5 . §-a szerinti biztosítással járó jogviszonyt
létesít, illetőleg egyéni vagy társas vállalkozóként kiegészítő tevékenységet folytat, melyből
származó, járulékalapot képező havi jövedelme [eléri] meghaladja a kötelező legkisebb
munkabérnek a kifizetéskor érvényes összegét, e jogviszony (tevékenység) tartamára, de
legfeljebb a 62 . életév betöltéséig a nyugdíj folyósítását szüneteltetnie kell ."

Indokolás : Lásd a T/1140/16 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Emberi jogi biz . támogatja
- a Költségvetési biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

12 . Dr. Kékesi Tibor képviselő a törvényjavaslat 10. §-ában a Tny. 838. §
(6) bekezdésének a következő módosítását javasolja:

/10. § A Tny. a következő 83/B . §-sal egészül ki:/

"(6) Az (1)-(5) bekezdésben foglalt, kötelező szüneteltetéssel összefüggő
rendelkezéseket a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati nyugdíjára is
alkalmazni kell, a rájuk vonatkozó - külön törvény szerinti - eltérő nyugdíjkorhatárra
vonatkozó szabályokra figyelemmel .

A szolgálati nyugdíjra 2007 dec. 31-ig jogosultságot szerzettekre a korábbi
nyugdíjkorhatárra vonatkozó szabályok alkalmazandók .

A későbbi jogosultságot szerzők esetén 2007 évvel kezdődően minden év után 2 évvel
növekszik a nyugdíjkorhatár és a szükséges szolgálati idő mind addig, amíg az el nem éri az
általános öregségi nyugdíjra vonatkozó korhatárt, illetve szolgálati időt ."

Indokolás : Lásd a T/114014 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Emberi jogi biz . egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz . nem támogat] a

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet



13. Dr. Iván László, dr. Aszódi Pál, dr. Szabó Erika, Vígh Ilona, dr . Zombor
Gábor, Soltész Miklós, dr. Lanczendorfer Erzsébet képviselő a törvényjavaslat 12. §-ában
a Tny. 90. §-ának a következő módosítását javasolja :

/12. § A Tny. 90. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :/

"90. § Ha a nyugdíjfolyósító szerv a megállapított nyugellátást a határozat kézbesítését
követő 15 napon belül nem folyósítja, a késedelmesen folyósított nyugellátás összege után - a
határidő lejártát követő naptól - késedelmi kamatot fizet , ideértve a jogszabály alapján kiutalt
nyugdíjelőleg és a ténylegesen megállapított nyugdíj közötti különbözet utáni kamatot is . A
késedelmi kamat naptári napokra számított mértéke a felszámítás időpontjában érvényes
jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része ."

Indokolás : Lásd a T/1140/8 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Emberi jogi biz . nem támogatja
- a Költségvetési biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya

Budapest, 2006 . november 8.

Dr. Kökény Mihály s.k .
az Egészségügyi
bizottság elnöke

Simon Gábor s .k.
a Foglalkoztatási és munkaügyi

bizottság elnöke

Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi s.k.
az Ifjúsági, szociális

és családügyi bizottság elnöke

Balog Zoltán s.k.
az Emberi jogi, kisebbségi,

civil- és vallásügyi bizottság elnöke

Varga Mihály s .k.
a Költségvetési, pénzügyi

és számvevőszéki bizottság elnöke
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