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Részletes vitáról szóló bizottsági jelentés

A bizottság  az  egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló  10/2014.  (II.  24.)  OGY határozat  (a
továbbiakban: HHSZ) 44-45. §-a alapján lefolytatta a törvényjavaslat részletes vitáját.

A bizottság a törvényjavaslatot megvizsgálva megállapította, hogy az megfelel a HHSZ 44. § (1)
bekezdésében foglalt követelményeknek.

A bizottság a részletes vita során – a HHSZ 45. § (1) bekezdése alapján – megtárgyalta a jelentés
mellékletében szereplő módosító javaslatokat, megvizsgálva egyben azt is, hogy azok megfelelnek-
e a HHSZ 42. §-ában foglalt követelményeknek.

A bizottság a képviselői módosító javaslatokat nem támogatta és saját módosítási szándékot sem
fogalmazott meg, így részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nem nyújt be.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2019. 06. 25. napján lezárta.



Melléklet 

A bizottság állásfoglalása a megtárgyalt módosító javaslatokról 

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket
pedig aláhúzással jelöljük.) 

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Korózs Lajos (MSZP)
Módosítópont: T/6361/6/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 11. alcím
Módosítás jellege: kiegészítés

11. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása

36. §

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 62. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:

„62. §

(1) A tárgyév január 1-je előtti időponttól megállapított társadalombiztosítási nyugellátást - ideértve
a 6. § (4) bekezdésében meghatározott ellátásokat és a baleseti járadékot is - a megállapítás naptári
évét követően minden év január hónapjában az emelés évére tervezett fogyasztói árnövekedés és a
tervezett  országos  nettó  átlagkereset-növekedés  50  százalékos  súlyozott  átlagának  megfelelő
mértékben kell emelni.

(2) A tárgyévi tervezett fogyasztói árnövekedést, valamint a tervezett országos nettó átlagkereset-
növekedést a központi költségvetésről szóló törvény állapítja meg.

(3)  Ha  az  árnövekedés  és  a  nettó  átlagkereset-növekedés  várható  mértéke  legalább  egy
százalékponttal  meghaladja  a  tervezett  mértéket,  akkor  november  hónapban  -  január  1-jére
visszamenőleges hatállyal - kiegészítő nyugdíjemelést kell végrehajtani. Amennyiben az eltérés az 1
százalékpontot  nem  éri  el,  akkor  november  hónapban  az  egész  évre  járó  különbözetet  egy
összegben kell kiutalni.

(4) A (3) bekezdés szerinti nyugdíjemelésnél a nyugdíjasok fogyasztói árnövekedésének - a tárgyév
első nyolc hónapjának tényadatára alapozott - várható mértékét kell figyelembe venni, amennyiben
az meghaladja a fogyasztói árnövekedés várható mértékét.

(5)  Egyösszegű kifizetés  esetén a  következő év januárjában a  nyugellátás  és  a  baleseti  járadék
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összegét  -  az  (1)  bekezdés  szerinti  emelés  végrehajtását  megelőzően  -  meg  kell  emelni  az
egyösszegű kifizetés összegének alapjául szolgáló, kormányrendeletben meghatározott százalékos
mérték egytizenketted részével.

(6)  Az  Országgyűlés  felhatalmazza  a  Kormányt,  hogy  a  tényleges,  illetőleg  a  várható
makrogazdasági folyamatok és adatok ismeretében a szükséges feltételek megléte esetén további
kiegészítő intézkedéseket tegyen.

(7) Jogszabály elrendelheti más pénzbeli ellátás e § szerinti emelését.”

T/6361/6/1. sz. 

Megjegyzés a HHSZ 42. § a) pontja alapján: 
1.  A módosító  javaslat  kiterjed  a  törvényjavaslat  által  nem  érintett  törvény  rendelkezéseire
(túlterjeszkedő módosító javaslat).
2.  A  túlterjeszkedő  módosító  javaslat  akkor  felel  meg  a  házszabályi  rendelkezéseknek,  ha
benyújtása valamely szabályszerű módosító javaslat tartalmával való összefüggése vagy a HHSZ
44.  §  (1)  bekezdésében  meghatározott  követelmények  érvényesítése  miatt  nyilvánvalóan
szükséges.
3. A túlterjeszkedő módosító javaslat bizottság általi támogatása esetén a javaslatot a részletes vitát
lezáró bizottsági módosító javaslattól  elkülönítve kell benyújtani,  annak szabályszerűségéről az
Országgyűlés  dönt.  A szabályszerű  túlterjeszkedő  módosító  javaslatra  az  általános  vita  újra
megnyílik és kiegészítő részletes vita lefolytatására kerül sor. (HHSZ 42. § és 70. §)

A bizottság döntése: a módosító javaslat nem felel meg a házszabályi rendelkezéseknek. 

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Korózs Lajos (MSZP)
Módosítópont: T/6361/7/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 11. alcím
Módosítás jellege: kiegészítés

11. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása

36. §

A társadalombiztosítási  nyugellátásról  szóló  1997.  évi  LXXXI.  törvény  101.  §  (6)  bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A nyugdíjprémium összege:
a) amennyiben a nyugellátás novemberi összege nem haladja meg a novemberi nyugellátások
átlagát, a következő két szám szorzata:

aa) a bruttó hazai termék változatlan áron számított növekedésének - tárgyévben várható -
mértéke,
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ab) a novemberi nyugellátások átlagának 10 százaléka;
b)  amennyiben  a  nyugellátás  novemberi  összege  eléri  vagy  meghaladja  a  novemberi
nyugellátások átlagát, de nem haladja meg a novemberi nyugellátások átlagának kétszeresét, a
következő két szám szorzata:

ba) a bruttó hazai termék változatlan áron számított növekedésének - tárgyévben várható -
mértéke,
bb) a novemberi nyugellátások átlagának 5 százaléka;

c)  amennyiben  a  nyugellátás  novemberi  összege  eléri  vagy  meghaladja  a  novemberi
nyugellátások átlagának kétszeresét, de nem haladja meg a novemberi nyugellátások átlagának
háromszorosát, a következő két szám szorzata:

ca) a bruttó hazai termék változatlan áron számított növekedésének - tárgyévben várható -
mértéke,
cb) a novemberi nyugellátások átlagának 3 százaléka;

d)  amennyiben  a  nyugellátás  novemberi  összege  eléri  vagy  meghaladja  a  novemberi
nyugellátások átlagának háromszorosát: 0.”

T/6361/7/1. sz. 

Megjegyzés a HHSZ 42. § a) pontja alapján: 
1.  A módosító  javaslat  kiterjed  a  törvényjavaslat  által  nem  érintett  törvény  rendelkezéseire
(túlterjeszkedő módosító javaslat).
2.  A  túlterjeszkedő  módosító  javaslat  akkor  felel  meg  a  házszabályi  rendelkezéseknek,  ha
benyújtása valamely szabályszerű módosító javaslat tartalmával való összefüggése vagy a HHSZ
44.  §  (1)  bekezdésében  meghatározott  követelmények  érvényesítése  miatt  nyilvánvalóan
szükséges.
3. A túlterjeszkedő módosító javaslat bizottság általi támogatása esetén a javaslatot a részletes vitát
lezáró bizottsági módosító javaslattól  elkülönítve kell benyújtani,  annak szabályszerűségéről az
Országgyűlés  dönt.  A szabályszerű  túlterjeszkedő  módosító  javaslatra  az  általános  vita  újra
megnyílik és kiegészítő részletes vita lefolytatására kerül sor. (HHSZ 42. § és 70. §)

A bizottság döntése: a módosító javaslat nem felel meg a házszabályi rendelkezéseknek. 

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Ungár Péter (LMP), Schmuck Erzsébet (LMP), Demeter Márta (LMP), Csárdi 
Antal (LMP), Dr. Keresztes László Lóránt (LMP), Hohn Krisztina (LMP)
Módosítópont: T/6361/8/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 45. §
Módosítás jellege: elhagyás

[45. §

(1) A cégnyilvánosságról,  a  bírósági  cégeljárásról  és  a  végelszámolásról  szóló  2006.  évi  V.
törvény 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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„(1) A céginformációs  szolgálat  az  erre  a  célra  szolgáló  honlapján,  azonosítást  követően,
jogszabályban  meghatározottak  szerint  ingyenes  céginformációt  biztosít.  Ingyenes
céginformációként ismerhető meg a cég neve, székhelye, cégjegyzékszáma, esetleges EUID-ja,
főtevékenysége, képviseletére jogosult személyek adatai, továbbá arra vonatkozó adatok, hogy
a  cég  végelszámolás,  felszámolás,  kényszertörlés  alatt  áll.  A céginformációs  szolgálat  az
azonosítással összefüggésben megismert személyes adatokat egy hónapig kezeli.”

(2) A cégnyilvánosságról,  a  bírósági  cégeljárásról  és  a  végelszámolásról  szóló  2006.  évi  V.
törvény 15. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A céginformációs szolgálat a céget a cég adataiban bekövetkezett változásról a cégnek az
elektronikus  ügyintézés  és  a  bizalmi  szolgáltatások  általános  szabályairól  szóló  2015.  évi
CCXXII.  törvény  (a  továbbiakban:  E-ügyintézési  tv.)  szerinti  hivatalos  elérhetőségére
megküldött, közokirati formában kiállított, elektronikus cégbizonyítvánnyal – ingyenesen –
értesíti.

(1b) A céginformációs  szolgálat  a  cég  részére  a  cég  E-ügyintézési  tv.  szerinti  hivatalos
elérhetőségére minden hónapban – ingyenesen – közokirati formában kiállított, elektronikus
cégkivonatot küld.”]

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Szabó Sándor (MSZP), Korózs Lajos (MSZP)
Módosítópont: T/6361/5/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 105. § és 106. §
Módosítás jellege: elhagyás

[105. §

Az Erzsébet-programról szóló 2012. évi CIII. törvény 1. §-a helyébe a következő rendelkezés
lép:

„1. §

Az  Erzsébet-program  célja,  hogy  a  meglévő  keretek  között  jelentősen  csökkentse  azon
gyermekek számát,  akik részére nem biztosított  a napi  többszöri  étkezés,  az életkoruknak
megfelelő  egészséges  táplálék,  a  tudás  megszerzéséhez  szükséges  egészségi  állapot,  a
regenerációhoz szükséges aktív kikapcsolódás lehetősége.”

106. §

Az Erzsébet-programról szóló 2012. évi CIII. törvény 2. § (1) bekezdése helyébe a következő
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rendelkezés lép:

„(1) Az Erzsébet-program az 1. § megvalósítása céljából szervezett és lebonyolított szociális
program és szolgáltatás, amely nyereség célzatú piaci szerepet nem tölt be.”]

T/6361/5/1-3. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
4., 5., 6. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Szabó Sándor (MSZP), Korózs Lajos (MSZP)
Módosítópont: T/6361/5/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 108. § (2) bekezdés 1. pont
Módosítás jellege: elhagyás

(2) Hatályát veszti az Erzsébet-programról szóló 2012. évi CIII. törvény
[1. 3. § (1) bekezdés a), b) és d) pontja,]

T/6361/5/1-3. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
4., 5., 6. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 6.
Benyújtó: Szabó Sándor (MSZP), Korózs Lajos (MSZP)
Módosítópont: T/6361/5/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 108. § (2) bekezdés 4. pont
Módosítás jellege: módosítás

(2) Hatályát veszti az Erzsébet-programról szóló 2012. évi CIII. törvény
4. 8. § (1) bekezdés [a), b) és ]d) pontja, és

T/6361/5/1-3. sz. 
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Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
4., 5., 6. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
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