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Módosító javaslat 1 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § - Tny.
Módosítás jellege: módosítás

„A tizenharmadik havi ellátás

6/B. §

(1)  Tizenharmadik  havi  ellátásra  jogosult,  aki  a  tárgyévet  megelőző  év  legalább  egy  napjára,
valamint a tárgyév januárjára

1. a 6/A. § (1) bekezdés alapján tizenharmadik havi nyugdíjra nem jogosító nyugellátásban vagy
a Tny. 6. § (4) bekezdése alapján azzal egy tekintet alá eső ellátásban,
2. korhatár előtti ellátásban,
3. szolgálati járandóságban,
4. átmeneti bányászjáradékban,
5. táncművészeti életjáradékban,
6. rokkantsági ellátásban,
7. rehabilitációs ellátásban,
8. baleseti járadékban,
9. bányászok egészségkárosodási járadékában,
10. fogyatékossági támogatásban,

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. 



11. vakok személyi járadékában,
12. rokkantsági járadékban,
13. Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet
alapján folyósított ellátásban,
14. polgármesterek közszolgálati járadékában,
15. a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatásában,
16. a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatásban,
17.  a  honvédek jogállásáról  szóló  törvény szerinti,  valamint  a  rendvédelmi  feladatokat  ellátó
szervek  hivatásos  állományának  szolgálati  jogviszonyáról  szóló  törvény  szerinti  kiegészítő
hozzátartozói támogatásban,
18.  a  hadigondozásról  szóló  törvény  alapján  a  62.  §-ban  foglaltak  szerint  megemelendő
rendszeres pénzbeli ellátásokban,
19.  az  egyes  személyes  szabadságot  korlátozó  intézkedésekkel  vagy  semmissé  nyilvánított
elítéléssel  összefüggésben  járó  -  kormányrendelet  alapján  a  62.  §-ban  foglaltak  szerint
megemelendő - emelésben,
20. a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékban,
21. házastársi pótlékban vagy
22. házastárs után járó jövedelempótlékban

részesül.

(2)  A tizenharmadik  havi  ellátásra  a  tizenharmadik  havi  nyugdíjra  vonatkozó  szabályokat  kell
alkalmazni.”

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § - Tny. 101. § (1) bekezdés k) pont
Módosítás jellege: módosítás

(A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy)
„k) a tizenharmadik havi nyugdíj és a tizenharmadik havi ellátás megállapítására és folyósítására
vonatkozó részletes szabályokat,”

(rendeletben határozza meg.)

Indokolás 

A Javaslat szövegéből szinte alig, az indoklásból is csak homályosan derül ki, hogy a ma már
nem  nyugdíjnak  számító  egyes  ellátásoknál  tervezik  a  13.  havi  ellátás  intézményének
bevezetését  is.  Módosító  javaslatunk  ezt  pontosítaná  azzal,  hogy  konkrétan  nevesíti  az  ide
vonatkozó ellátásokat.

A nyugdíjprémiumnál már kialakult egy erre vonatkozó ellátási kör, az un. egyszeri juttatásra
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jogosultak köre. Ide elsősorban azok tartoznak, akik a különböző, korábban még nyugdíjnak
számító,  nyugdíjszerű  ellátásokat  kapják.  Ők  egyszeri  juttatás  címén,  a  nyugdíjprémiummal
megegyező módon kapnak pluszjuttatást.

Ennek logikájára,  a  vonatkozó kormányrendelet  felsorolását  átemelve,  javasoljuk törvényben
meghatározni a  13.  havi ellátásra  jogosultak körét.  Így többek között  jogosultak lennének: a
rokkantsági ellátásban, a rehabilitációs ellátásban, a korhatár előtti ellátásokban részesülők is a
plusz egy havi ellátásra.
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