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A Kormány
…/2010. (….) Korm.
rendelete
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló
168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1)
bekezdés c), e), h), i), l), n) és o) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1)
bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében a következőket rendeli el:
1. §
(1) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról
szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TnyR.) 1. §-a a következő (1)–(2)
bekezdéssel egészül ki:
„(1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a társadalombiztosítási nyugellátások, valamint
a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek feladat- és hatáskörébe tartozó egyéb ellátások
megállapításával kapcsolatos hatósági ügyekben első fokon
a) – ha hozzátartozói nyugellátás esetén az elhunyt jogszerző saját jogú nyugellátásban
részesült, ide nem értve a rehabilitációs járadékot, vagy ha az elhunyt jogán hozzátartozói
nyugellátás megállapítására már sor került – a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság,
b) az a) pontban nem említett esetben az igénylő lakóhelye, illetve a foglalkoztató vagy egyéb
szerv székhelye (telephelye) szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóság
jár el.
(2) A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós
rendeletek hatálya alá tartozó hatósági ügyekben, a szociális biztonsági (szociálpolitikai)
egyezmények alapján járó nyugellátás megállapításával kapcsolatos hatósági ügyekben, valamint a
külföldön élő vagy tartózkodó személy esetén a nyugellátás megállapításával kapcsolatos hatósági
ügyekben első fokon
a) – ha hozzátartozói nyugellátás esetén az elhunyt jogszerző a magyar jogszabályok szerint
saját jogú nyugellátásban részesült, ide nem értve a rehabilitációs járadékot, vagy ha az elhunyt
jogán hozzátartozói nyugellátás megállapítására már sor került – a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság,
b) az a) pontban nem említett esetben a Központi Nyugdíjnyilvántartó és Informatikai
Igazgatóság
jár el.”
(2) A TnyR. 1. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A Tny. 66. § (1) bekezdése szerinti jogkörben
a) az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (a továbbiakban: ONYF) főigazgatója
kivételes nyugellátást állapíthat meg, valamint kivételes nyugellátás-emelést és egyszeri segélyt
engedélyezhet,
b) a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazgatója a továbbtanuló árva árvaellátásának kivételes
meghosszabbítását és a hozzátartozói nyugellátások kivételes emelését engedélyezheti, továbbá
egyszeri segélyt engedélyezhet,
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c) a nyugdíjbiztosítási igazgatóság vezetője kivételes nyugellátás-emelést és egyszeri segélyt
engedélyezhet.”
2. §
A TnyR. 11/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a 2010. december 31-ét követő és 2012. január 1-jét megelőző időponttól
megállapításra kerülő saját jogú nyugellátás alapját képező havi átlagkereset 330 000 forintnál több,
akkor
a) a 330 001–374 000 forint közötti átlagkereset kilencven százalékát,
b) a 374 001–422 000 forint közötti átlagkereset nyolcvan százalékát,
c) a 422 001 forint feletti átlagkereset hetven százalékát
kell a saját jogú nyugellátás megállapításánál figyelembe venni.”
3. §
A TnyR. a következő 12. §-sal egészül ki:
„12. §. (1) A Tny. 18. § (2b)–(2c) bekezdése szerinti, kereső tevékenységgel járó biztosítási
vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett jogosultsági időnek
a) az 1997. december 31-ét követően a Tbj. 5. § (1) bekezdés a), b) és e)–i) pontjában,
valamint (2)–(3) bekezdésében meghatározott jogviszonyban;
b) az 1998. január 1-jét megelőzően
1. az a) pont szerinti jogviszonyban,
2. a kisiparosként,
3. a magánkereskedőként,
4. az alkalmi fizikai munkát végzőként,
5. a szerződéses üzemeltetésű üzlet biztosított vezetőjeként,
6. a gépjárművezető-képzőmunkaközösség tagjaként,
7. a gazdasági munkaközösség tagjaként,
8. az ipari és szolgáltató szövetkezeti szakcsoport tagjaként,
9. a kisszövetkezet tagjaként,
10. a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagként,
11. a mezőgazdasági szakcsoport tagjaként,
12. az egyéni gazdálkodóként,
13. a nemzetközi szervhez tagként vagy munkatársként kiküldött személyként,
14. a külföldi munkavállalóként,
15. a külföldi munkavállaló előadóművészként,
16. az ügyvédi munkaközösség tagjaként,
17. a jogtanácsosi munkaközösség tagjaként,
18. a szabadalmi ügyvivői iroda vagy társaság tagjaként,
19. a közjegyzőként,
20. az önálló bírósági végrehajtóként,
21. a szerzői jogvédelem alá tartozó személyes alkotótevékenységet, előadóművészi
tevékenységet folytatóként,
22. a munkaviszonyban nem álló előadóművészként, valamint
23. a 29. § (8) bekezdése, a 36. §, a 41.§ és a 44. § (2) bekezdése alapján
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szerzett szolgálati idő minősül.
(2) A Tny. 18. § (2a)–(2c) bekezdése alapján megállapított öregségi teljes nyugdíj összegét
valamennyi megszerzett szolgálati idő alapján kell megállapítani.”
4. §
A TnyR. 15. § (5) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:
(Az éves szintű keresetekhez tartozó adó – (3) bekezdés c) pontja szerinti – meghatározása
során az adott évben elért kereset alapján kiszámított adó összegéből)
„l) 2011. évben a (2) bekezdésnek az adóalap-kiegészítésre vonatkozó rendelkezésére is
figyelemmel megállapított kereset 16 százalékát, de legfeljebb 145 200 forintot”
(kell levonni.)
5. §
A TnyR. 23/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„23/A. § A Tny. 36/D. § (5) bekezdésének és 36/G. § (4) bekezdésének alkalmazása során az
állapotváltozás időpontja az állapotváltozásnak a rehabilitációs szakértői szerv szakhatósági
állásfoglalásában megállapított napja.”
6. §
A TnyR. 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„25. § A Tny 36/D. § (5) bekezdésének és 36/G. § (4) bekezdésének alkalmazása során a
rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj állapotjavulás miatt történő csökkentéséről
(leszállításáról) a szakhatósági állásfoglalás kiadásának napját követő második hónap első napjától
kell intézkedni. Állapotrosszabbodás esetén – az igényérvényesítésére vonatkozó határidő
figyelembevételével – a felemelt összegű rokkantsági nyugdíjat az állapotváltozás időpontját követő
hónap első napjától kell megállapítani.”
7. §
A TnyR. a következő 66/A. §-sal egészül ki:
„66/A. § (1) A nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek eljárásaiban – ha az adott eljárás
tekintetében jogszabály másként nem rendelkezik – az ügyintézési határidő huszonkét munkanap,
amely legfeljebb huszonkét munkanappal hosszabbítható meg.
(2) Ha a Tny. 22/A. § szerinti növelés esetén a növelést megelőző naptári év előtt elért
keresetet, jövedelmet a növelést megelőző naptári év kereseti szintjéhez kell igazítani, és a kérelmet
a tárgyévi valorizációs szorzószámok hatálybalépését megelőzően nyújtották be, az ügyintézési
határidő a tárgyévi valorizációs szorzószámok hatálybalépését követő tizedik munkanapon jár le.
(3) A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a Tny. 96. § (8) bekezdése szerinti igazolást a
kérelem benyújtását követő tizenöt munkanapon belül állítja ki.”
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8. §
A TnyR. a következő 68. §-sal egészül ki:
„68. § Ha a korábban megszűnt rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj vagy rehabilitációs
járadék mellett szerzett, Tny. 22/A. § szerinti növelésre való jogosultságot már megállapították,
újabb saját jogú nyugellátás megállapítása esetén a növelés összegét a megállapítását követő
emelésekkel együtt, külön határozat hozatala nélkül, az újabb saját jogú nyugellátással együtt kell
folyósítani.”
9. §
(1) A TnyR. 72/B. §-a a következő (1a)–(1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazgatója és a nyugdíjbiztosítási igazgatóság vezetője
a kivételes nyugellátás megállapítása iránti kérelmet elutasítja, ha a kivételes nyugellátás
megállapításának jogszabályi feltételei nem állnak fenn, egyéb esetben a kérelmet az ügy összes
irataival együtt megküldi az ONYF főigazgatójának.
(1b) A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazgatója és a nyugdíjbiztosítási igazgatóság vezetője a
kivételes nyugellátás-emelés és az egyszeri segély iránti kérelmet megküldi az ONYF
főigazgatójának, ha a kérelmező nem felel meg az általa engedélyezhető nyugellátás-emelés, illetve
egyszeri segély feltételeinek, de a rendkívüli méltányosság (20) bekezdés szerinti feltételei
fennállnak.
(1c) Ha a tényállás tisztázása érdekében szükséges, a nyugdíjbiztosítási igazgatóság a
kérelmező lakókörnyezetében helyszíni szemlét tart. Az ONYF főigazgatójának és a
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazgatójának hatáskörébe tartozó ügyekben a nyugdíjbiztosítási
igazgatóság a helyszíni szemlét megkeresésre – a megkereséstől számított huszonkét munkanapon
belül – folytatja le, és annak eredményéről három munkanapon belül értesíti a megkereső
hatóságot.”
(2) A TnyR. 72/B. § (4) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(A Tny. 66. §-a alapján akkor állapítható meg)
„c) kivételes rehabilitációs járadék, ha a kérelmező rendelkezik a szükséges szolgálati idő
legalább felével, és megfelel a rehabilitációs járadékra való jogosultság egyéb feltételeinek,”
(továbbá a kérelmező nem részesül az Szt. 4.§ (1) bekezdésének i) pontjában megjelölt rendszeres
pénzellátásban, ide nem értve az időskorúak járadékát.)
(3) A TnyR. 72/B. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:
„(8a) Az ONYF főigazgatója a kivételes nyugellátást megállapító határozatát közli a
nyugellátás ügyében egyébként illetékes nyugdíj-megállapító szervvel, amely kivételes rokkantsági
nyugdíj és kivételes rehabilitációs járadék esetén – a kivételes nyugellátás megállapítását követően
– ellátja a nyugdíj-megállapító szerv hatáskörébe tartozó feladatokat.”
(4) A TnyR. 72/B. §-a a következő (10a) bekezdéssel egészül ki:
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„(10a) A kivételes nyugellátást kérelemre meg kell szüntetni. A kivételes saját jogú
nyugellátás mellett szerzett, a Tny. 22/A. § szerinti növelés a kivételes nyugellátás megszüntetését
követően is érvényesíthető, illetve azt a 68. § szerint folyósítani kell, ha a jogosultnak később saját
jogú nyugellátást – ide értve a kivételes nyugellátást is – állapítanak meg.”
(5) A TnyR. 72/B. § (18) bekezdése a következő második mondattal egészül ki:
„A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv megkeresheti az Szt. szerint illetékes jegyzőt, hogy
szolgáltasson adatot a kérelmezőnek az Szt. 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, általa nyilvántartott
jövedelméről.”
10. §
A TnyR. 76/B. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a § jelenlegi
szövegének jelölése (1) bekezdésre változik:
„(2) Ha a Magyar Köztársaság területén külföldi telephelyű gépjármű üzemeltetésével
okoztak kárt, a Tny. 87–88. §-a alapján fennálló követelés érvényesítése iránt – a kötelező
gépjármű-felelősségbiztosításról szóló törvényben meghatározott Nemzeti Iroda közreműködésével
– a kötelezett biztosítójával szemben határozathozatal nélkül kell intézkedni. Ha a kötelezett
biztosítója a fizetési kötelezettségének a felhívás kézhezvételét követő kilencven napon belül nem
tesz eleget, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a követelését a Nemzeti Irodával szemben
megtérítésre kötelező határozattal érvényesíti. Az ONYF az eljárás rendjét a Nemzeti Irodával
kötött megállapodásban rendezi.”
11. §
A TnyR. 80. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A megállapított nyugellátás visszamenőlegesen járó összegét csökkenteni kell annak az
ellátásnak az összegével, amely ugyanarra az időszakra került folyósításra, feltéve, hogy a
jogosultat a két ellátás egyidejűleg nem illethette volna meg. A beszámítást a nyugdíjfolyósító szerv
határozattal rendeli el. Ha a visszamenőlegesen járó ellátás összege alacsonyabb, mint a beszámított
összeg, a jogalap nélkül felvett különbözet visszafizetését a Tny. 84. §-ában meghatározott
feltételek fennállása esetén el kell rendelni.”
12. §
A TnyR. 81. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Baleseti járadékkal kapcsolatos megtérítés esetén a követelés érvényesítésére a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 68. §-ának (3) bekezdésében
megjelölt összeghatárt kell alkalmazni.”
13. §
A TnyR. a következő 82. §-sal egészül ki:
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„82. § A Tny. 93. § (1) bekezdésében meghatározott öt évet – a megtérítési követelés
kivételével – a határozat keltétől kell számítani. A megtérítési követelés az ellátás kifizetésétől
számított öt éven belül érvényesíthető.”
14. §
A TnyR. 83. §-ának első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
„A visszafizetésre kötelezett halála esetén a követelés meg nem térült összegét – az örökség
erejéig – az örökössel szemben kell érvényesíteni, feltéve, hogy az örökhagyó még élt, amikor őt a
nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv jogerős határozattal az ellátás visszafizetésére kötelezte.”
15. §
A TnyR. a következő 84. §-sal egészül ki:
„84. § A Tny. 97. §-a (2) bekezdésének a) pontja alkalmazásában foglalkoztató alatt érteni
kell azt a külföldi vállalkozást is, amelyet az adóhatóság foglalkoztatói minőségében
nyilvántartásba vett.”
16. §
A TnyR. 87. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az állami adóhatóság és az ONYF az alkalmi munkavállalói könyvvel történő
foglalkoztatással és az egyszerűsített foglalkoztatással összefüggő adatszolgáltatás módjáról
megállapodást köt.”
17. §
A TnyR. a következő 92. §-sal egészül ki:
„92. § (1) E rendeletnek a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI.
törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló …/2010 (… …)
Korm. rendelettel megállapított, illetve módosított 1. § (4) bekezdését, 11/B. § (2) bekezdését, 12.
§-át, 15. § (5) bekezdését, 68. §-át, 72/B. § (1a) bekezdését, 72/B. § (4) bekezdés c) pontját, 72/B. §
(5) bekezdését, 72/B. § (9) bekezdését, 72/B. § (17) bekezdés a) pontját, 72/B. § (17) bekezdés b)
pontját, 72/B. § (20) bekezdés a) pontját, 79. § (3) bekezdését, 84. §-át, 85. § (2) bekezdését, 85. §
(5) bekezdését, 89. § (5) bekezdés c) pontját és 89. § (10) bekezdését a 2010. december 31-ét
követő időponttól kezdődően megállapításra kerülő ellátások, valamint az említett időpontot követő
adatszolgáltatás és bejelentés esetén kell alkalmazni.
(2) E rendeletnek a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény
végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló …/2010 (… …) Korm.
rendelettel megállapított, illetve módosított 72/B. § (1b), (1c), (8a), (10a) és (18) bekezdését a
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”
18. §
A TnyR.
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a) 11. §-ában, 23. § (1) bekezdésében, 28. § (1) bekezdésében és 64/D. §-ában a „2011.”
szövegrész helyébe a „2012.” szöveg,
b) 14. § (10) bekezdésében, 89. § (9) és (11) bekezdésében a „Foglalkoztatási és Szociális
Hivatal” szövegrész helyébe a „Foglalkoztatási Hivatal” szöveg,
c) 24. § (4) bekezdésében a „nyugdíjasként szerzett” szövegrész helyébe az „1997. január 1jét megelőzően nyugdíjasként szerzett” szöveg,
d) 72/B. § (1), (2) és (9)–(13) bekezdésében a „kivételes nyugdíjemelés” szövegrész helyébe a
„kivételes nyugellátás-emelés” szöveg,
e) 72/B. § (5) bekezdésében a „kivételes rokkantsági nyugdíj” szövegrész helyébe a „kivételes
rokkantsági nyugdíj vagy kivételes rehabilitációs járadék” szöveg,
f) 72/B. § (9) bekezdésében és 72/B. § (17) bekezdés a) pontjában a „65 000” szövegrész
helyébe a „70 000” szöveg,
g) 72/B. § (15) bekezdésében az „a Tny. 66. §-ában” szövegrész helyébe az „az 1. § (4)
bekezdésében” szöveg,
h) 72/B. § (17) bekezdés b) pontjában és 72/B. § (20) bekezdés a) pontjában a „75 000”
szövegrész helyébe a „80 000” szöveg,
i) 79. § (3) bekezdésében és 85. § (5) bekezdésében a „tíz munkanapon” szövegrészek
helyébe a „tizenöt napon” szöveg,
j) 85. § (2) bekezdésében a „tizedik munkanap” szövegrészek helyébe a „tizenötödik nap”
szöveg,
k) 89. § (5) bekezdés c) pontjában a „nyugdíjemelési” szövegrész helyébe a „növelési”
szöveg,
l) 89. § (10) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon belül
szöveg
lép.
19. §
Hatályát veszti a Tnyr.
a) 24. § (1) bekezdésében, 72/B. § (1) bekezdésében, 85. § (1) bekezdésében, 86. § (2) és (9)
bekezdésében, 87. § (4) bekezdésében, 88. § (2) bekezdésében, 88/A. § (2) bekezdésében, 89. § (1),
(2), (5), (6) és (10) bekezdésében a „regionális” szövegrész,
b) 72/B. § (1) bekezdésében a „valamint” szövegrész.
20. §
Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba, és 2011. január 2-án hatályát veszti.
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SZAKMAI INDOKOLÁS
1. Az előterjesztés célja
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) végrehajtásáról
szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet (TnyR.) egyrészt a Tny. 2011. január 1-jétől hatályos
szabályainak végrehajtását szolgálja. A 2011. január 1-től hatályba lépő legjelentősebb módosítás
az a lehetőség, hogy a nők legalább negyven évi kereső tevékenység és gyermeknevelés után az
öregségi nyugdíjkorhatár elérésétől függetlenül öregségi nyugdíjba mehetnek. Mivel a törvény
alapvetően a kereső tevékenység folytatására irányuló jogviszonyban eltöltött éveket, valamint a
gyermekek vállalásával, gyermekneveléssel töltött időt kívánja honorálni, ezért a jogosultsághoz
figyelembe vehető idő eltér a társadalombiztosítási jogszabályok szerinti szolgálati idő fogalmától.
A Tny.-módosítás tartalmazza továbbá a fegyveres rendvédelmi szervek (az Információs Hivatal
kivételével) nyugdíj-megállapításának a nyugdíjigazgatási szervekhez történő áttelepítést is. Az
utóbbiakkal kapcsolatos rendelkezéseket önálló kormányrendelet fogja szabályozni, amelyet első
helyi felelősként a Belügyminisztérium készít elő.
A Tny. változása miatt szükséges módosításokon túl a kormányrendelet tartalmazza a 2010.
december 31-ét követő és 2012. január 1-jét megelőző időponttól megállapításra kerülő saját jogú
nyugdíjak kiszámításához alkalmazandó degressziós sávok meghatározását, a 2011. évi személyi
jövedelemadó és az adó-jóváírási mérték változása miatt szükséges módosítást. Az előterjesztés
tartalmazza azt a módosítást, amely alapján az öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj
és az árvaellátás minimum idei – 2008 óta változatlan – összegeit a 2011-ben megállapításra kerülő
ellátások esetén is alkalmazni kell.
2. Tartalmi összefoglaló
A Tny.-ben kapott felhatalmazás alapján kormányrendeleti szinten kerülnek meghatározásra –
teljes körű taxatív felsorolás keretében – azok a kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal
egy tekintet alá eső jogviszonyok, amelyek a nők kedvezményes, korhatár alatti nyugdíjazása
szempontjából figyelembe vehetők. A nők számára biztosított nyugdíjba vonulási kedvezmény
alkalmazásához elengedhetetlen a jogosultsághoz figyelembe vehető kereső tevékenységgel szerzett
jogosultsági idők tételes felsorolása, tekintettel arra, hogy ezen jogviszonyok köre szűkebb, mint a
nyugdíjra való jogosultsághoz szolgálati időként figyelembe vehető jogviszonyok teljes köre. A
tételes felsorolás által a szabályozás minden igénylő számára világos helyzetet teremt.
A regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóságok kormányhivatalokhoz integrálása miatt újra kell
szabályozni a hatásköröket. A Közép-magyarországi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság
nemzetközi nyugdíjmegállapító hatáskörét az ONYF igazgatási szerve, a Központi
Nyugdíjnyilvántartó és Informatikai Igazgatóság fogja ellátni.
A méltányossági nyugdíj, méltányossági nyugdíjemelés és az egyszeri segély
megállapításának tervezett szabályai a különböző hatáskörök egymástól való egyértelmű
elhatárolását szolgálják. Új elem, hogy a Tny. a saját jogú nyugellátások körébe tartozó
rehabilitációs járadék kivételes engedélyezését is lehetővé teszi. A tervezet szerint a kivételes
ellátást a nyugdíjas kérelmére – például szolgálati idő szerzése vagy egyéb ellátás igénybe vétele
céljából – meg kell szüntetni. A módosítás kitér továbbá a méltányossági körülmények
vizsgálatához igénybe vehető eszközök – a helyszíni szemle és a jegyzői nyilvántartásból való
adatkérés – alkalmazásának szabályozására is. A jegyző a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 19. § (1) bekezdése alapján az adatokat átadhatja a
nyugdíjbiztosítási szervnek, a jövedelemre vonatkozó adatokat pedig a Tny. 96. § (2) bekezdés f)
pontja szerint a nyugdíjbiztosítási szervek kezelhetik. Ezzel összefüggésben a tervezet a keresetek
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növekedésére tekintettel megemeli azt a 2009 augusztusa óta hatályos összeghatárt, amely alatt
méltányossági nyugdíjemelés és egyszeri segély nem adható. A többi rendelkezés pontosítja,
egyértelművé teszi a méltányossági ellátásokkal kapcsolatos szabályokat.
A TnyR. 23/A. §-ának és 25. §-ának a módosítása a korábban eltérő jogértelmezéseket is
lehetővé tevő normaszöveg egyértelmű átfogalmazását jelenti a korábbi tartalom érintetlenül
hagyásával.
A TnyR. új 66/A. §-a elsősorban a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek által 2009. október 1jétől alkalmazott 22 munkanapos ügyintézési határidő változatlan fenntartását biztosítja. Ahogyan
azt már az egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló
kormány-előterjesztés is tartalmazta, a nyugdíjigazgatás a munkanapra történő tavalyi átállás
érdekében jelentős erőfeszítésekkel készítette fel az évi több százezer kérelem elbírálását támogató
informatikai rendszerét, az iktatást, a statisztikai adatgyűjtést kezelő informatikai programokat. A
fejlesztések következtében az alkalmazás pozitív eredményeket hozott, ezért a naptári napokban
történő határidő-számításra való visszatérés a nyugdíjigazgatás területén nem indokolt. További
szempont, hogy az informatikai rendszerek ismételt átalakítása, fejlesztése, tesztelése a kapacitások
szűkössége következtében komoly nehézségbe ütközik. Ezért az ügyfelek és más hatóságok részére
megállapított határidők naptári napra módosulnak, míg a nyugdíjigazgatás szerveire továbbra is
munkanapban lesznek meghatározva. A Tny. 22/A. §-ához kapcsolódó átmeneti rendelkezés a
TnyR. 15. § (6) bekezdéséhez hasonlóan a valorizációs szorzószámok hatálybalépése előtt
benyújtott kérelem esetére tartalmazza az ügyintézési határidőt, míg a rendelkezés (3) bekezdése a
nyilvántartásból adott igazolás kiadásának határidejét határozza meg.
A Tny. 22/A. § szerinti növelés megállapítására vonatkozó szabályozás módosítása
következtében rögzíteni kell, hogy azokban az esetekben, amikor a saját jogú nyugdíj
megállapítását megelőzően az igénylő olyan ellátásban részesült, amellyel egyidejűleg ilyen
növelést is folyósítottak a számára, akkor az újonnan megállapításra kerülő nyugdíj mellett is
folyósítani kell a korábbi növelést az évenkénti emelésekkel együtt.
A TnyR. 76/B. §-ának új (2) bekezdése a külföldi telephelyű gépjármű által a Magyar
Köztársaság területén történt károkozás alapján fennálló követelések érvényesítésére vonatkozó – az
általánostól eltérő – szabályokat tartalmazza. Ezekben az ügyekben ugyanis a kötelezett
biztosítójával szemben elsősorban kárszámla kibocsátásával, nem pedig határozattal érdemes
intézkedni. Ezen intézkedés eredménytelensége esetén a követelést a Nemzeti Irodával szemben
megtérítésre kötelező határozattal kell érvényesíteni.
A TnyR. 80. § (7) bekezdésének módosítása a folyósított nyugellátás összegének beszámítási
szabályát pontosítja egy másik ellátás visszamenőleges időre kiutalandó összegének folyósítása
során. A korábbi gyakorlat szerint a nyugdíjasok az utalással egyidejűleg úgynevezett „járt-kapott”
elszámolással kaptak tájékoztatást. Az új rendelkezések az ügyfelek számára jogorvoslati
lehetőséget biztosító határozat kiadását írják elő, ha a korábban folyósított ellátásukat beszámítják.
A TnyR. 79. § (7) bekezdése szerint az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összegét el nem érő
követelés érvényesítésére irányuló eljárást nem kell lefolytatni. A nyugdíjbiztosítási igazgatási
szervek hatáskörébe tartozó baleseti járadék esetében azonban a kötelező egészségbiztosítás
ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 68. §-a a TnyR.-nél alacsonyabb összeghatárt rögzít,
ezért a 81. § (4) bekezdésében szükséges utalni arra, hogy a baleseti járadékkal kapcsolatos
megtérítés érvényesítése esetén ezen alacsonyabb összeghatár az irányadó.
A rendelet 18. § c) pontjában a TnyR. 24. § (4) bekezdésének módosítása a jelenlegi törvényi
szabályokból következő helyzetet rögzíti, mely szerint a nyugdíj melletti foglalkoztatással szolgálati
idő 1998 óta nem szerezhető. 1998 és 2006 között ilyen esetben nyugdíjjárulékot nem kellett fizetni,
2007 óta pedig a nyugdíjas nyugdíjnövelésre, nem pedig szolgálati időre szerez jogosultságot.
A TnyR.-módosítás további rendelkezései pontosításokat, egyértelműsítéseket tartalmaznak.

