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T/1140/25 .szám

Az Országgyűlés

Ifjúsági, szociális
és családügyi bizottságának

Egészségügyi

	

Emberi jogi, kisebbségi,
bizottságának

	

civil- és vallásügyi bizottságának

Foglalkoztatási és munkaügyi

	

Költségvetési, pénzügyi
bizottságának

	

és számvevőszéki bizottságának

kiegészítő aj ánlása
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXYM. törvény,

valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról benyújtott
T/1140. számú törvényjavaslat

vitájához

(Együtt kezelendő a T/1140/17 . sz. ajánlással .)

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 L :XXI. törvény,
valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról T/1140 . számon beterjesztett
törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/1140/18-24 . számú kapcsolódó módosító
javaslatokat.

Az Ifjúsági bizottság közlése szerint a kapcsolódó módosító javaslatok tárgyalását
2006 . november 20-í ülésén fejezi be .

Az Emberi jogi és a Foglalkoztatási bizottság a kapcsolódó módosító javaslatokat
2006 . november 20-i ülésén tárgyalja meg .

Az Egészségügyi bizottság állásfoglalása szerint nem érkezett a feladatkörébe
tartozó kapcsolódó módosító javaslat .
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Az ajánlásban használt rövidítések :
Tny. : a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997 . évi LXXXI. törvény

1.

1 . Béki Gabriella képviselő - kapcsolódva Béki Gabriella, Deák Istvánné, Dér
Zsuzsanna, dr . Vidorné dr. Szabó Györgyi, dr . Juhászné Lévai Katalin képviselő T/1140/15 .
számú módosító indítványához (TA 140/17. számú ajánlás 3 . pontja) - a törvényjavaslat
4. §-ában a Tny . 18 . § (2)-(6) bekezdéseinek 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) 2012 . december 31-ig [60.] 59 . életévét betöltötte, és

b) legalább [37] 40 év szolgálati időt szerzett, valamint

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

(3) 2012. december 31-ét követően [E]előrehozott öregségi nyugdíjra jogosult az [a nő
is], aki [2011 . december 31-éig]

a) [59 .] 60. életévét betöltötte, és

b) legalább [37] 41 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 legfeljebb 3 év hiányzik és az 59 . életévét betöltötte,
valamint akinek a (3) bekezdésben meghatározott szolgálati időből legfeljebb 4 év hiányzik és
a 60. életévét betöltötte .
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[(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.]

(5) A csökkentés mértéke a (2) bekezdés vonatkozásában a társadalombiztosítási
nyugdíj megállapításának időpontjától a 62 . életév betöltéséig terjedő időszak minden
30 napjára az előírt szolgálati időnél

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 .]

(6) A csökkentés mértéke a (3) bekezdés vonatkozásábanatársadalombiztosítási
nyugdíj megállapításának időpontjától a 62 . életév betöltéséig terjedő időszak minden
30 napjára az előírt szolgálati időnél

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,,

d) 1096-1460 nappal rövidebb szolgálati idővel rendelkező esetében havi
0,4 százalék."

Indokolás : Lásd a T/1140/23 . számú módosító javaslat
indokolását .

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

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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2. Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi, Farkas Imre, Korózs Lajos, dr . Juhászné Lévai
Katalin, Hajdu László, Dér Zsuzsanna, Szabados Ákos, Lombos István, Winkfein Csaba
dr. Tóth István, HIM Pál, Érsek Zsolt képviselő - kapcsolódva 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, Fi116 Pál, Érsek Zsolt képviselő T/I 140/14 .
számú módosító indítványához (T/1140/17 . számú ajánlás 5. pontja) - a törvényjavaslat
4. §-ában 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 foglaltaktól eltérően annál, aki legalább 40 év szolgálati
időt szerzett a nyugdíjcsökkentés mértéke ötven százalék ."

Indokolás : Lásd a T/1140/20 . számú módosító javaslat
indokolását .

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

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

3. Farkas Imre és dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi képviselő - kapcsolódva 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, Fi116 Pál, Érsek Zsolt
képviselő T/I 140/14 . számú módosító indítványához (T/I 140/17. számú ajánlás 5 . pontja) - a
törvényjavaslat 4. §-ában 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 foglaltaktól eltérően a nyugdíjcsökkentés nem
vonatkozik arra, aki legalább 40 év szolgálati időt szerzett ."

Indokolás : Lásd a T/1140/21 . számú módosító javaslat
indokolását .

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

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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4 . Dr. Turfi-Kovács Béla képviselő - kapcsolódva 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 T/1140/11 . számú módosító
indítványához (T/1140/17 . számú ajánlás 6. pontja) - a törvényjavaslat 5. §-ában
a Tny. 22/A. §-át új (1) bekezdéssel javasolja kiegészíteni :

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

"22/A.~ (3) Az a saját jogú nyugellátásban részesülő, illetve a saját jogú nyugellátás
szüneteltetését a 83/A-83/B . alapján kérő személy, aki a 69 . életévét már betöltötte, mentesül
a járulékfizetési kötelezettség alól ."

Indokolás : Lásd a T/1140/19 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Ifjúsági biz . nem támogatja
- a Költségvetési bíz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

5. Dr. Kékesi Tibor képviselő - kapcsolódva 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 T/1140/11 . számú módosító
indítványához (T/1140/17 . számú ajánlás 6 . pontja) - a törvényjavaslat 5. §-ában
a Tny . 22/A . § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja :

/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-83/13 . § alapján kérő személynek a nyugellátását, aki 2006 .
december 31-ét követően a Tbj . 5 . §-aszerinti 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] 0,88 százalékával meg
kell emelni."

Indokolás : Lásd a T/1140/18 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Ifjúsági biz . nem támogatja
- a Költségvetési bíz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

6. Béki Gabriella képviselő - kapcsolódva 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 T/1140/11 . számú módosító
indítványához (T/1140/17 . számú ajánlás 6. pontja) - a törvényjavaslat 5. §-ában
a Tny. 22/A . § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja :

/5 . § A Tny. a következő 22/A . §-sal egészül kí:/
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"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 [0,410,55 százalékával meg
kell emelni ."

Indokolás : Lásd a T/1140/24 . számú módosító javaslat
indokolását .

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

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

7. Farkas Imre és dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi képviselő - kapcsolódva
Béki Gabriella képviselő T/1140/16 . számú módosító indítványához (T/1140/17 . számú
ajánlás 11 . pontja) - a törvényjavaslat 10 . §-iban a Tny. 83/B . §-ónak a következő
módosítását javasolja :

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

"83/B . § (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 személy[nek], [amennyiben] ha a tárgyévben a Tbj . 5 . §-a szerinti
biztosítással járó jogviszonyt létesít, illetőleg egyéni vagy társas vállalkozóként kiegészítő
tevékenységet folytat, [melyből] és az ebből származó, járulékalapot képező [havi] jövedelme
eléri a tárgyév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér[nek] (minimálbér) naptári
évre számított összegét (a továbbiakban : éves keretösszeg), [a kifizetéskor érvényes
összegét, e jogviszony (tevékenység) tartamára,] az éves keretösszeg elérését követő hónap
első napjától, az adott tárgyév december 31-éig, de legfeljebb a 62 . életév betöltéséig a
nyugdíjfolyósító szervnek a nyugdíj folyósítását szüneteltetnie] kell .

(2) A nyugdíjfolyósító szerv a nyugdíj[-] folyósításának szüneteltetéséről
[kötelezettségének fennállása esetén] az állami adóhatóság által közölt éves keretösszegre
vonatkozó összesített adatok alapión határozatban intézkedik [a nyugellátásban részesülő
személy a 97 . § (5) bekezdése alapján köteles bejelenteni a nyugdíjfolyósító szervnek az
(1) bekezdésben meghatározott jogviszonyra és a jövedelemre vonatkozó adatokat] .
Az ellátás újbóli folyósításáról is határozatban kell intézkedni .
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(3) A nyugdíjfolyósító szerv [a nyugdíjas bejelentésére, vagy ha a nyugdíjas a
bejelentési kötelezettségét nem, vagy azt késedelmesen teljesítette,] a (2) bekezdésben
említett szüneteltetésre vonatkozó döntésével egyidejűleg 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)] (4) A nyugellátás szüneteltetésének időtartama alatt az érintett nyugdíjasnak
minősül . Az ellátás újbóli folyósítása során a 83/A . § (3) bekezdésében foglaltakat
megfelelően alkalmazni kell .

[(6)] (Q Az (1)-[(5)] L4 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/1140/22 . számú módosító javaslat
indokolását .

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

- az Előterjesztő képviselője egyetért

li.

A T/1140/17 . sz. ajánlásban foglalt módosító javaslatokról az Ifjúsági bizottság,
illetve az előterjesztő képviselője az alábbi állásfoglalásokat alakította ki :

Pont

	

Bizottság

1 . nem támogatja
2. nem támogatja
3 . támogatja
4. nem támogatja
5 . támogatja
6 . nem támogatja
7 . nem támogatja
8 . nem támogat] a
9 .

	

egyharmada sem támogatja
10 .

	

nem támogatja
11 .

	

támogatja
12 .

	

egyharmada sem támogatja
13 .

	

nem támogatja

Előterjesztő

nem ért egyet
nem ért egyet
nem ért egyet
nem ért egyet
nem ért egyet
nem ért egyet
nem ért egyet
nem ért egyet
nem ért egyet
nem ért egyet

egyetért
nem ért egyet
nem ért egyet



Pont Bizottság

nem támogatja
nem támogatja
nem támogat] a
nem támogatja

támogatja
nem támogatja
nem támogatja
nem támogat] a
nem támogatja

egyharmada sem támogatja
támogatja

egyharmada sem támogatja
nem támogatja

Budapest, 2006 . november 15.

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

Simon Gábor s .k .
a Foglalkoztatási és munkaügyi

bizottság elnöke

A T/1140/17 . sz. ajánlásban foglalt módosító javaslatokról a Foglalkoztatási bizottság,
illetve az előterjesztő képviselője az alábbi állásfoglalásokat alakította ki :

Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya

Korózs Lajos s.k.
az Ifjúsági, szociális

és családügyi bizottság elnöke

Előterjesztő

nem ért egyet
nem ért egyet
nem ért egyet
nem ért egyet
nem ért egyet
nem ért egyet
nem ért egyet
nem ért egyet
nem ért egyet
nem ért egyet

egyetért
nem ért egyet
nem ért egyet

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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