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Egyes törvényeknek a tizenharmadik havi nyugdíj visszaépítésével összefüggő
módosításáról szóló törvényjavaslat

(T/10741. 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 azok 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 javaslatot
magába foglaló, a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nyújt be.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2020. 06. 08. 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: Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó (MSZP), Dr. Gurmai Zita 
(MSZP), Korózs Lajos (MSZP)
Módosítópont: T/10741/3/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § - Tny. 6/A. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

4. §

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. évi törvény (a továbbiakban: Tny.) I.
Fejezete a 6. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

„(3) A tizenharmadik havi nyugdíj összege  minden jogosultra vonatkozóan megegyezik a tárgyév
január hónapjára  [a jogosultat  megillető,  a tárgyévet megelőző év legalább egy napjára is  ]
folyósított[, tizenharmadik havi nyugdíjra jogosító] társadalombiztosítási nyugellátások és a 6. §
(4) bekezdése szerinti ellátások [együttes összegével]átlagával.”

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

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó (MSZP), Dr. Gurmai Zita 
(MSZP), Korózs Lajos (MSZP)
Módosítópont: T/10741/5/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § - Tny. 6/A. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

4. §

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. évi törvény (a továbbiakban: Tny.) I.
Fejezete a 6. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

„(4)  A  tizenharmadik  havi  nyugdíjat  a  nyugdíjfolyósító  szerv  a  tárgyév  [első
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negyedévében]júliusában, hivatalból, külön határozat meghozatala nélkül folyósítja.”

T/10741/5/1-3. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
2., 6., 7. 

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

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó (MSZP), Dr. Gurmai Zita 
(MSZP), Korózs Lajos (MSZP)
Módosítópont: T/10741/4/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § - Tny. új alcím
Módosítás jellege: kiegészítés

4. §

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. évi törvény (a továbbiakban: Tny.) I.
Fejezete a 6. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

„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,
11. vakok személyi járadékában,
12. rokkantsági járadékban,
13. Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet
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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.”

T/10741/4/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
3., 4. 

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.

Megjegyzés: A módosítópont támogatása esetén jogtechnikai pontosítása szükséges. 

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

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó (MSZP), Dr. Gurmai Zita 
(MSZP), Korózs Lajos (MSZP)
Módosítópont: T/10741/4/2.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § - Tny. 101. § (1) bekezdés k) pont
Módosítás jellege: módosítás

5. §

A Tny. 101. § (1) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:
(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.)

T/10741/4/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
3., 4. 

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

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Gyurcsány Ferenc (DK), Arató Gergely (DK), Bősz Anett (DK), Dr. Oláh Lajos 
(DK), Dr. Vadai Ágnes (DK), Hajdu László (DK), Sebián-Petrovszki László (DK), Varga 
Zoltán (DK), Varju László (DK)
Módosítópont: T/10741/2/1.
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.”]

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

(tárcaálláspont)
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Háttéranyagpont sorszáma: 6.
Benyújtó: Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó (MSZP), Dr. Gurmai Zita 
(MSZP), Korózs Lajos (MSZP)
Módosítópont: T/10741/5/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § - Tny. 102/K. §
Módosítás jellege: módosítás

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]2020. évben a 6/A. § (3) bekezdése szerinti összeg 25%-a,
b) [2022]2021. évben a 6/A. § (3) bekezdése szerinti összeg 50%-a,
c) [2023]2022. évben a 6/A. § (3) bekezdése szerinti összeg 75%-a.”

T/10741/5/1-3. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
2., 6., 7. 

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

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 7.
Benyújtó: Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó (MSZP), Dr. Gurmai Zita 
(MSZP), Korózs Lajos (MSZP)
Módosítópont: T/10741/5/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. §
Módosítás jellege: módosítás

7. §

Ez a törvény [2021. január]2020. július 1-jén lép hatályba.

T/10741/5/1-3. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
2., 6., 7. 
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A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)
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