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Érkezett : 2010 DEC 06.

Címzett : Kövér László, az Országgyű lés elnöke
Benyújtó : Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Burány Sándor (MSZP), Korózs Lajos (MSZP), Bangón é
Borbély Ildikó (MSZP)
Jogszabályi hivatkozás : Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 (II. 24.) OGY határozat
40. § (1) bekezdés
Törvényjavaslat ) címe: egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú törvények módosításáró l
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság : Törvényalkotási bizottság

Módosító javaslat2

Módosítópont sorszáma : 1 .
A javaslat érintett rendelkezése : 58 . §
Módosítás jellege : kiegészítés

„22. A Magyarország 2017 . évi központi költségvetésérő l szóló 2016 . évi XC. törvény módosítása

58.§

A Magyarország 2017 . évi központi költségvetésérő l szóló 2016. évi XC. törvény 57. §-a következő
szöveggel lép hatályba :

.,,57. § A 2017 januárjában a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997 . évi LXXXI. törvény 62 . §-
a alapján 3,2 százalékkal kell a nyugdíjakat emelni .'

' Az önálló indítvány típusa szerint lehet továbbá határozati javaslat vagy politikai nyilatkozatra vonatkozó javaslat .

2 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-logikailag összetartozó ,
részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás t űntethető fel . Az egy módosító javaslatban benyújtott módosít ó
pontok a továbbiakban összefüggőként kezelend ők.

Országgyűlési képviselő



Indokolás

A nyár elején elfogadott jöv ő évi költségvetés 0,9%-os árnövekedés számolt, ebből következő leg ekkora

nyugdíjemelést fogadott el az Országgyűlés. Orbán Viktor november végén viszont 1,6%-o s

nyugdíjemelést jelentett be, ennek azonban egyik jogszabályban sincs nyoma .

A Magyar Szocialista Párt úgy gondolja, hogy a nyugdíjasok többet érdemelnek, ezért javasoljuk, hog y

jövőre 3,2%-kal emelkedjenek a nyugdíjak, mivel egyes szakért ő i számítások szerint, a svájci indexálás t

alkalmazva, az inflációt meghaladó ekkora növekedés lenne indokolt .

Budapest, 2016. december 6 .
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