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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Brkezett: 2006 NOV 21.

Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94. § (1) bekezdése alapján „a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló
1997. évi L.=. törvény módosításáról" szóló T/1304. számú törvényjavaslathoz a
következő

módosító javaslatot
terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 2 . §-ának a következő módosítását javasoljuk :

»2 • §

A Tny . „A korkedvezmény" alcíme a következő 8/A-8/C . §-sal egészül ki :

„8/A. § (1) A korkedvezményre jogosultság szempontjából figyelembe kell venni az
1 . § (3) bekezdésben említett szerveknél (a továbbiakban : fegyveres szerv)
a) hivatásos szolgálatban ténylegesen eltöltött szolgálati időt,
b) nem hivatásos szolgálatban vagy más állam hadseregében eltöltött és az a) pont

szerinti hivatásos szolgálatba beszámított időt .

(2) A korkedvezményre jogosultság szempontjából figyelembe kell venni a
fegyveres szerveknél továbbszolgáló állományban 1960 . december 17-e után eltöltött
időt is .

(3) Továbbszolgáló állományban 1960 . december 18-a előtt eltöltött időt, valamint
a katonai szolgálatban eltöltött időt abban az esetben lehet a korkedvezményre
jogosultság szempontjából számításba venni, ha az igénylő e szolgálatát megelőző és
követő harminc napon belül korkedvezményre jogosító munkakörben (munkahelyen)
dolgozott .

8/B. § (1) A korkedvezményre - 2010. december 31-éig - a 2006. december 31-én
hatályos rendelkezések szerinti munkakörök (munkahelyek) jogosítanak. 2010 .

Módosító javaslat



december 31-éig a 2006 . december 31-én hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni az
egyes munkakörökre (munkahelyekre) vonatkozó különös számítási szabályokra is .

(2) A Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv - a
munkabiztonságért felelős miniszter által vezetett minisztérium véleményére is
figyelemmel - engedélyezheti a korkedvezményre jogosító munkakörök
(munkahelyek) jegyzékében felsorolt munkakörben eltöltött idő korkedvezményre
jogosító időként történő figyelembevételét akkor is, ha a jegyzék szerint a
korkedvezmény ágazati hatálya az adott munkahelyre nem terjed ki .

(3) Ha a munkakör azonosítása tekintetében vita merül fel, a munkakör
(munkahely) szerint illetékes ágazati mínísztéríum és a szakmai, ágazati
érdekképviselet, szakszervezet központi szerve véleményének a kikérésé után a
Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv dönt .

8/C. § A 2011 . január 1 jétől a korkedvezményre jogosító munkakörök, illetve a
feltételek meghatározásáról külön törvény rendelkezik . A korkedvezményre jogosító
munkaköröket az Országos Érdekegyeztető Tanáccsal egyetértésben kell
meghatározni. A fegyveres és rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai által
igénybe vehető korkedvezmény feltételeiről a törvény külön rendelkezik."



Budapest, 2006 . november 21 .

Indokolás

A törvényjavaslat záró rendelkezése csak a korkedvezmény jogosultságot rendezi
2007. január 1-jétől. Nem rendelkezik a korkedvezményre jogosító munkakörökről, illetve
arról sem, hogy ezt az Országos Érdekegyeztető Tanáccsal egyetértésben kellene rendezni .
Külön is indokoltnak tartjuk, hogy a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai által
igénybe vehető korkedvezmény feltételeiről ugyanebben a törvényben kellene rendelkezni . A
fentiek alapján az eredeti beterjesztés módosítását javasoljuk .
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