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Az Országgyűlés
Népjóléti bizottsága

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Korózs Lajos elnök
Tárgyalási szerepkör a HHSZ alapján: Kijelölt bizottság, 32. § (1) bekezdés
Az ülés időpontja: 2019. 11. 26.

A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről
szóló törvényjavaslat

(T/8021. szám)
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 megfelelnek-e a
HHSZ 42. §-ában foglalt követelményeknek.

A módosító javaslatokról történő állásfoglalás mellett a bizottság további módosításra irányuló
szándékot fogalmazott meg.

A bizottság - a HHSZ 45. § (5) bekezdése alapján - az általa megfogalmazott módosítási
javaslatokat magába foglaló, a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nyújt be.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2019. november 26-án lezárta.
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Melléklet 

A bizottság állásfoglalása a megtárgyalt módosító javaslatokról

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

Az előterjesztő tárcaálláspontot közölt.

A dokumentumban használt rövidítések:

Tny.:

Kenyt.:

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény

a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról

és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény

Háttéranyagpont sorszáma: 1. 
Benyújtó: Bencsik János (Jobbik)
Módosítópont: T/8021/5/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 22. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) Az (1) bekezdés a)-k), továbbá o), p), r)[,] és t) pontja esetében - az (1) bekezdés i)
pontjában meghatározott ösztöndíjas és a szomszédos államokban élő magyarokról szóló
törvény hatálya alatt álló, nappali rendszerű oktatás keretében államilag támogatott vagy
magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzési formában résztvevő hallgató kivételével -
az egészségügyi szolgáltatásra jogosultság további feltétele, hogy az érintett személy
Magyarország területén tartózkodási hellyel rendelkezzen vagy belföldinek minősüljön.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja

- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Dr. Harangozó Tamás (MSZP), Korózs Lajos (MSZP)
Módosítópont: T/8021/6/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 116. § 
Módosítás jellege: módosítás

39. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosítása
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116. §

[A] Hatályát veszti a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 49/C. § (3) bekezdésjébenje
[a ,,társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 83/B. §-a"
szövegrész helyébe a ,,korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár
előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 11. §-a"
szöveg lép].

T/8021/6/1-2. sz.
Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 2. és 6.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja

- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Demeter Márta (LMP)
Módosítópont: T/8021/4/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 128. § 
Módosítás jellege: kiegészítés

A Tny. 41. §-a a következő (la) bekezdéssel egészül ki:

,,(la) Szolgálati időként kell figyelembe venni az öregségi nyugdíj és a hozzátartozói
nyugellátás esetén a doktori képzés képzési idejét, ha a doktori képzésben részt vevő a doktori
képzésben előírt kötelezettségeket teljesítette és erről számára végbizonyítványt
(abszolutóriumot) állítottak ki."

Megjegyzés a HHSZ 42. § b) pontja alapján:
1. A módosító javaslat kiterjed a törvényjavaslat által módosítani kívánt törvény módosítással nem érintett
részére.
2. A módosító javaslat akkor felel meg a házszabályi rendelkezéseknek, ha benyújtása valamely szabályszerű
módosító javaslat tartalmával való összefüggése vagy a HHSZ 44. § (!) bekezdésében meghatározott
követelmények érvényesítése miatt nyilvánvalóan szükséges.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja

- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
(tárcaálláspont)
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Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Korózs Lajos (MSZP)
Módosítópont: T/8021/7/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 134. § 6. pont
Módosítás jellege: módosítás

134. §

Hatályát veszti a Tny.
6. 83/B. §-a, 83/C. §-a,

Megjegyzés a HHSZ 42. § b) pontja alapján:
1. A módosító javaslat kiterjed a törvényjavaslat által módosítani kívánt törvény módosítással nem érintett
részére.
2. A 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.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja

- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Demeter Márta (LMP)
Módosítópont: T/8021/3/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 154-156. § 
Módosítás jellege: elhagyás

[154. § 

A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a
szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény (a továbbiakban: Kenyt.) 11. §
a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,11. § 

(1) Ha a korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülő személy a
tárgyévben biztosítással jaro jogviszonyban áll, és az általa fizetendő
társadalombiztosítási járulék alapja meghaladja a tárgyév első napján érvényes kötelező
legkisebb munkabér havi összegének tizennyolcszorosát (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 korhatár előtti
ellátás, illetve a szolgálati járandóság folyósítását szüneteltetni kell. Ha a fizetendő
társadalombiztosítási járulék alapja az éves keretösszeget a tárgyév decemberében
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haladja meg, a folyósítás szüneteltetésére nem kerül sor, de a tárgyév december havi
korhatár előtti ellátást, illetve szolgálati járandóságot vissza kell fizetni. Az éves
keretösszeg elérésének vizsgálatakor a kifizetett társadalombiztosítási járulékalapot
képező keresetet, jövedelmet arra az időszakra kell figyelembe venni, amely időszakra
vonatkozóan azt kifizették. E § alkalmazása során a fizetendő társadalombiztosítási
járulék alapjába nem számít bele a Tny. 83/C. § (1) bekezdése szerinti jogviszonyból
származó, a szünetelés időtartama alatt szerzett kereset, jövedelem.

(2) Szolgálati járandóság esetén az éves keretösszeg számítása során figyelmen kívül kell
hagyni az önkéntes tartalékos szolgálati viszonyban álló személynek a honvédelemről és a
Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről
szóló 2011. évi CXIII. törvény 36. § (1) bekezdés h) pontja vagy (2) bekezdés a) pontja
szerinti feladatban történő részvétellel teljesített tényleges szolgálatára figyelemmel
kifizetett, a kifizető szerv által - a kifizetést követő hónap tizedik napjáig - a
nyugdíjfolyósító szerv számára bejelentett összegű juttatásait.

(3) A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a folyósítás szüneteltetéséről, újbóli
folyósításáról, valamint a jogalap nélkül felvett korhatár előtti ellátás, illetve szolgálati
járandóság visszafizettetéséről - a korhatár előtti ellátásban, illetve szolgálati
járandóságban részesülő személynek a Tny. 97. § (5) bekezdése szerint tett bejelentése,
illetve az állami adóhatóság által közölt, az éves keretösszegre vonatkozó összesített
adatok alapján - hivatalból dönt.

(4) Az újbóli folyósítás során a jogosultat a korhatár előtti ellátás, illetve a szolgálati
járandóság szüneteltetést megelőző összegének az időközben végrehajtott emelésekkel
megemelt összege illeti meg.

(5) Az e §-ban foglalt rendelkezések nem alkalmazhatók arra a személyre, aki a korhatár
előtti ellátásának, illetve szolgálati járandóságának folyósítását a 12. § alapján teljes
naptári évre szünetelteti."

155.§ 

A Kenyt. a következő 11/A. §-sal egészül ki:

,,11/A. § 

A korhatár előtti ellátás és a szolgálati járandóság keresőtevékenység miatti
szüneteltetésére - a 11. §-ban meghatározottakon túl - a Tny. 83/C. § (1), (2) és (4)
bekezdését is alkalmazni kell azzal, hogy öregségi nyugdíj és nyugellátás alatt korhatár
előtti ellátást és szolgálati járandóságot kell érteni."

156.§ 

A Kenyt. 27. § a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,27. § 
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2020. évben a Tbj.-vel megállapított 11. § (1) bekezdése szerinti éves keretösszegbe be kell
számítani a Tny. 2020. június 30-án hatályos 83/B. §-a szerinti szüneteléshez a 2020.
január-június hónapokra figyelembe vett keresetet, jövedelmet is."]

T/8021/3/1-3. sz.
Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 5., 7. és 8.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja

- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 6. 
Benyújtó: Dr. Harangozó Tamás (MSZP), Korózs Lajos (MSZP)
Módosítópont: T/8021/6/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 154. § 
Módosítás jellege: módosítás

56. A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a
szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény módosítása

154. §

[A] Hatályát veszti a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti
ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény (a továbbiakban:
Kenyt.) 11. §-a [helyébe a következő rendelkezés lép:

[,,11. § 

(1) Ha a korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülő személy a
tárgyévben biztosítással jaro jogviszonyban áll, és az általa fizetendő
társadalombiztosítási járulék alapja meghaladja a tárgyév első napján érvényes kötelező
legkisebb munkabér havi összegének tizennyolcszorosát (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 korhatár előtti
ellátás, illetve a szolgálati járandóság folyósítását szüneteltetni kell. Ha a fizetendő
társadalombiztosítási járulék alapja az éves keretösszeget a tárgyév decemberében
haladja meg, a folyósítás szüneteltetésére nem kerül sor, de a tárgyév december havi
korhatár előtti ellátást, illetve szolgálati járandóságot vissza kell fizetni. Az éves
keretösszeg elérésének vizsgálatakor a kifizetett társadalombiztosítási járulékalapot
képező keresetet, jövedelmet arra az időszakra kell figyelembe venni, amely időszakra
vonatkozóan azt kifizették. E § alkalmazása során a fizetendő társadalombiztosítási
járulék alapjába nem számít bele a Tny. 83/C. § (1) bekezdése szerinti jogviszonyból
származó, a szünetelés időtartama alatt szerzett kereset, jövedelem.

(2) Szolgálati járandóság esetén az éves keretösszeg számítása során figyelmen kívül kell
hagyni az önkéntes tartalékos szolgálati viszonyban álló személynek a honvédelemről és a
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Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről
szóló 2011. évi CXIII. törvény 36. § (1) bekezdés h) pontja vagy (2) bekezdés a) pontja
szerinti feladatban történő részvétellel teljesített tényleges szolgálatára figyelemmel
kifizetett, a kifizető szerv által - a kifizetést követő hónap tizedik napjáig - a
nyugdíjfolyósító szerv számára bejelentett összegű juttatásait.

(3) A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a folyósítás szüneteltetéséről, újbóli
folyósításáról, valamint a jogalap nélkül felvett korhatár előtti ellátás, illetve szolgálati
járandóság visszafizettetéséről - a korhatár előtti ellátásban, illetve szolgálati
járandóságban részesülő személynek a Tny. 97. § (5) bekezdése szerint tett bejelentése,
illetve az állami adóhatóság által közölt, az éves keretösszegre vonatkozó összesített
adatok alapján - hivatalból dönt.

(4) Az újbóli folyósítás során a jogosultat a korhatár előtti ellátás, illetve a szolgálati
járandóság szüneteltetést megelőző összegének az időközben végrehajtott emelésekkel
megemelt összege illeti meg.

(5) Az e §-ban foglalt rendelkezések nem alkalmazhatók arra a személyre, aki a korhatár
előtti ellátásának, illetve szolgálati járandóságának folyósítását a 12. § alapján teljes
naptári évre szünetelteti].["]

T/8021/6/1-2. sz.

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 2. és 6.

Megjegyzés: A módosító indítvány az azt benyújtó képviselővel történő egyeztetésnek megfelelően
jogtechnikai szempontból pontosításra került.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja

- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 7.
Benyújtó: Demeter Márta (LMP)
Módosítópont: T/8021/3/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 157. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

157. §

A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati
járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény (a továbbiakban: Kenyt.)
a) 1. § a) pont aa) alpontjában az ,,a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra
jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a
továbbiakban: Tbj.) 5. §" szövegrész helyébe az ,,a társadalombiztosítás ellátásaira



7 

jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi ... törvény (a továbbiakban:
Tbj.) 6. §" szöveg,
b) 1. § a) pont ab) és ac) alpontjában az ,,5. §" szövegrész helyébe a ,,6. §" szöveg
lép.

T/8021/3/1-3. sz.
Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 5., 7. és 8.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja

- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 8.
Benyújtó: Demeter Márta (LMP)
Módosítópont: T/8021/3/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 158. § az 56. alcímben
Módosítás jellege: kiegészítés

Hatályát veszti a Kenyt. 11. §-a.

T/8021/3/1-3. sz.
Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 5., 7. és 8.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja

- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
(tárcaálláspont)


