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Módosító javaslat 1 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. §
Módosítás jellege: elhagyás

[6. §

A Tny. a következő 102/K. §-sal egészül ki:

„102/K. §

A tizenharmadik havi nyugdíj összege a 6/A. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően
a) 2021. évben a 6/A. § (3) bekezdése szerinti összeg 25%-a,
b) 2022. évben a 6/A. § (3) bekezdése szerinti összeg 50%-a,
c) 2023. évben a 6/A. § (3) bekezdése szerinti összeg 75%-a.”]

Indokolás 

Az elmúlt években az Orbán kormány másfél havi juttatást vett már el a nyugdíjasoktól a vegyes

1 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



indexálási  módszer  eltörlésével.  Mint  ismeretes,  2010  előtt  hazánkban  a  vegyes  indexálási
módszerrel  számították  a  nyugdíjat.  Ez  biztosította,  hogy  a  „keresők”  és  a  nyugdíjasok
életlehetősége, életminősége ne szakadjanak el nagyon egymástól. Emellett működött a 13. havi
nyugdíj  kifizetése  is.  Az  Orbán  kormány a  vegyes  indexálás  módszere  helyett  a  nyugdíjak
vásárlóértékének megőrzésére tett ígéretet. Az ígért „vásárlóérték megőrzést" a KSH inflációs
indexének  alkalmazásával  történő  nyugdíjkorrekcióval  gondolták  elérni.  Az  eltelt  évek
bizonyítják,  hogy  az  alkalmazott  KSH  index  és  az  úgynevezett  nyugdíjas  fogyasztói  kosár
indexe évről évre jelentősen eltér, az előzetesen esetenként tévesen becsült KSH index hibájából
fakadó  veszteséget  a  nyugdíjasnak  kellett  megelőlegeznie.  Ezzel  nyilvánvalóvá  vált,  hogy a
vásárlóérték megtartására vonatkozó ígéret is ámításnak bizonyult. A Demokratikus Koalíció a
veszteségek részleges pótlására nyújtotta be a módosító javaslatot, melynek értelmében 2021-től
a nyugdíjasok minden évben – a januári  nyugdíjukon felül – tizenharmadik havi nyugdíjban
részesülnek.  A  javaslat  hatályon  kívül  helyezi  a  kormány  azon  szándékát  tartalmazó
rendelkezést, hogy a 13. havi juttatás visszaépítése négy részletben történjen.
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