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Tisztelt Országgyűlés !

Az Országgyű lés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága (továbbiakban :
Alkotmányügyi bizottság) megvitatta a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi
LXXXL törvény módosításáról szóló, T/10077/11 . számon beterjesztett egységes javaslatot ,
továbbá az ahhoz benyújtott T/10077/12-13 . számú zárószavazás előtti módosító javaslatokat .

Az ajánlásban használt rövidítés :
Tny .: a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997 . évi LXXXI . törvény

1. Az Előterjesztő az egységes javaslat címének a következő módosítását javasolja :

„2009 . évi	 törvény

a társadalombiztosítási nyugellátással	 összefüg őfról szóló 1997. évi LXXXL )
egyes törvények módosításáról”

Indokolás : Lásd a T/10077/12/1 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . egyharmada sem támogatj a

- a Kormány képviselője nem volt jelen

T/10077.zar.
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2. Az Előterjesztő az egységes javaslat 1. §-ának a következő módosítását javasolja :

„1 . § A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997 . évi LXXXI. törvény
valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi CVI. törvény 19. § (5)
bekezdésében az „a sajátjogú nyugellátásának szüneteltetésére a 2009 . december 31-e után
végzett jövedelemszerző tevékenység idő tartamára köteles” szövegrész helyébe az 	 2009 .
december 31-e után végzett jövedelemszerz ő tevékenység időtartamára - kivéve, ha az által a
betöltött munkakör megüresedése esetén a munkáltató a külön jogszabályban meghatározot t
szakmai minimumfeltételeknek nem felelne meg - köteles a Tny . 838. § (1) bekezdésében
meghatározott esetben a sajátjogú nyugellátásának szüneteltetésére” szöveg lép . [(a
továbbiakban: Tny.) 838. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(1) Ha az öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltött ,
a) előrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjban ,
b) korkedvezményes nyugdíjban,
c) bányásznyugdíjban ,
d) korengedményes nyugdíjban,
e) az egyes művészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdíjában ,
f) az országgyűlési képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítésér ől és

kedvezményeirő l szóló törvény alapján járó öregségi nyugdíjban vagy
g) a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseir ől és az önkormányzati

képviselők tiszteletdíjáról szóló törvény alapján járó öregségi nyugdíjban
részesülő személy a tárgyévben a Tbj . 5. §-a szerinti biztosítással járó

jogviszonyban áll, illetőleg egyéni vagy társas vállalkozóként kiegészítő tevékenysége t
folytat, és az általa fizetend ő nyugdíjjárulék alapja meghaladja a tárgyév els ő napján
érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összegének tizennyolcszorosát (a
továbbiakban: éves keretösszeg), az éves keretösszeg elérését követ ő hónap első napjától a z
adott tárgyév december 31-éig, de legfeljebb az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig a
nyugdíjfolyósító szervnek a nyugdíj folyósítását szüneteltetnie kell . Ha az a) g) pont
szerinti nyugellátásban részesül ő személy által fizetend ő nyugdíjjárulék alapja az éve s
keretösszeget a tárgyév decemberében haladja meg, a nyugellátás szüneteltetésére ne m
kerül sor, de a tárgyév december havi nyugellátást - a 84 . § alkalmazásával - vissza kell
fizetni. Nem kell szüneteltetni olyan személy nyugellátásának folyósítását, aki 2007 .
december 31-én az a) -g) pont szerinti nyugellátásban részesült .]”

Indokolás : Lásd a T/10077/12/2 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . egyharmada sem támogatj a

- a Kormány képviselője nem volt jelen

3. Soltész Miklós képviselő az egységes javaslat 1 . (1) bekezdés g) pontának a
következő módosítását javasolja :

„1 . § A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997 . évi LXXXI . törvény (a
továbbiakban: Tny.) 83/B. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(1) Ha az öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltött ,
a) előrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjban ,
b) korkedvezményes nyugdíjban,
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c) bányásznyugdíjban,
d) korengedményes nyugdíjban,
e) az egyes művészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdíjában ,
f) az országgyű lési képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és kedvezményeirő l

szóló törvény alapján járó öregségi nyugdíjban vagy
g) a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseir ől és az önkormányzati

képviselők tiszteletdíjáról szóló törvény alapján járó öregségi nyugdíjban
részesülő személy a tárgyévben a Tbj . 5 . §-a szerinti biztosítással járó jogviszonyban áll ,

illetőleg egyéni vagy társas vállalkozóként kiegészítő tevékenységet folytat, és az általa
fizetendő nyugdíjjárulék alapja meghaladja a tárgyév els ő napján érvényes kötelező legkisebb
munkabér havi összegének [tizennyolcszorosát] huszonnégyszeresét (a továbbiakban: éves
keretösszeg), az éves keretösszeg elérését követő hónap első napjától az adott tárgyév december
31-éig, de legfeljebb az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig a nyugdíjfolyósító szervnek a
nyugdíj folyósítását szüneteltetnie kell . Ha az a)g) pont szerinti nyugellátásban részesül ő
személy által fizetend ő nyugdíjjárulék alapja az éves keretösszeget a tárgyév decemberébe n
haladja meg, a nyugellátás szüneteltetésére nem kerül sor, de a tárgyév december havi
nyugellátást - a 84. § alkalmazásával - vissza kell fizetni . Nem kell szüneteltetni olyan személ y
nyugellátásának folyósítását, aki 2007 . december 31-én az a) -g) pont szerinti nyugellátásba n
részesült . "

Megjegyzés:

	

A T/10077/13. sz. zárószavazás előtti módosító javaslat szó szerint megegyezik a

T/10077/7 . sz . kapcsolódó módosító javaslattal (lásd a T/10077/10 . sz. kiegészítő ajánlás 2 . pontja) .

Indokolás : Lásd a T/10077/13. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . nem támogatj a

- az Előterjesztő képviselője nem volt jelen
- a Kormány képviselője nem volt jelen

4. Az Előterjesztő az egységes javaslat 2. §-ának a következő módosítását javasolja :

„2 . § (1) Ez a törvény [- a (2) bekezdésben foglalt kivétellel -] a kihirdetését
követő nyolcadik napon lép hatályba .

[(2) E törvény 1. §-a 2010 . január 1-jén lép hatályba .

(3) Az országgyűlési képviselő és a polgármester öregségi nyugdíjának a
Tny. - e törvénnyel megállapított - 83/B. § (1) bekezdés-g) pontja alapján történ ő
szüneteltetése során csak a 2009. december 31-ét követ ően szerzett kereset, jövedelem
vehető figyelembe.

(4) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairó l
szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény
hatálybalépésével és a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányel v
átültetésével összefüggő törvénymódosításokról szóló 2009 . évi LVI. törvény



a) 419. §-ának (1) bekezdése nem lép hatályba,
b) 424. §-ának (3) bekezdése hatályát veszti .

(5) 2010. január 1-jén hatályát veszti a társadalombiztosítási nyugellátásró l
szóló 1997. évi LXXXI. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvénye k
módosításáról szóló 2006. évi CVI. törvény 19 . §-ának (5) bekezdése. ]

(2) [(6) 2010. január 1-jén a Tny.] A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997 .
évi LXXXI. törvény 83/B . §[-ának] (2) bekezdésében „az állami adóhatóság” szövegrész
helyébe „a nyugellátásban részesül ő személynek a 97. § (5) bekezdése szerint tett bejelentése ,
illetve az állami adóhatóság” szöveg lép ."

Indokolás : Lásd a T/10077/12/3 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . egyharmada sem támogatj a

- a Kormány képviselője nem volt jelen

Osszeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi Főosztálya

Budapest, 2009 . november 16 .

Dr. Csiha Judit s.k. ,
az Alkotmányügyi, igazságügyi

és ügyrendi bizottság elnöke
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