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A Kormány nevében mellékelten benyújtom az egyes törvényeknek a tizenharmadik havi nyugdíj
visszaépítésével összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslatot.



2020. évi ..... törvény 

egyes törvényeknek a tizenharmadik havi nyugdíj visszaépítésével összefüggő módosításáról

1. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi
LXXXIV. törvény módosítása

1. §

A társadalombiztosítás  pénzügyi  alapjairól  és  azok  1993.  évi  költségvetéséről  szóló  1992.  évi
LXXXIV. törvény

a)  4.  §  (1)  bekezdésében  a  „nyugdíjprémium”  szövegrész  helyébe  a  „nyugdíjprémium,  a
tizenharmadik havi nyugdíj” szöveg,
b) 5. § (1) bekezdés b) pontjában az „egyszeri juttatást” szövegrész helyébe az „egyszeri juttatást
és tizenharmadik havi ellátást” szöveg

lép.

2. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

2. §

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1a) bekezdés 4.
pontjában az „egyszeri juttatás” szövegrész helyébe az „az egyszeri juttatás, a tizenharmadik havi
nyugdíj, a tizenharmadik havi ellátás” szöveg lép.

3. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

3. §

A személyi  jövedelemadóról  szóló  1995.  évi  CXVII.  törvény 1.  számú melléklet  7.  pont  7.39.
alpontjában az „egyszeri juttatás” szövegrész helyébe az „egyszeri juttatás és tizenharmadik havi
ellátás” szöveg lép.

4. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. évi törvény módosítása

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 nyugdíj

6/A. §

(1) Tizenharmadik havi nyugdíjra az jogosult, aki a tárgyévet megelőző év legalább egy napjára,
valamint  a  tárgyév  januárjára  társadalombiztosítási  nyugellátásban  vagy  a  6.  §  (4)  bekezdése
szerinti ellátásban részesül.
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(2)  Ha a  jogosult  több társadalombiztosítási  nyugellátásban vagy a  6.  §  (4)  bekezdése  szerinti
ellátásban részesül, a tizenharmadik havi nyugdíjra való jogosultságot ellátásonként kell vizsgálni.

(3)  A tizenharmadik  havi  nyugdíj  összege  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.

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

5. §

A Tny. 101. § (1) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:
(A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy)

„k)  a  tizenharmadik  havi  nyugdíj  megállapítására  és  folyósítására  vonatkozó  részletes
szabályokat,”

(rendeletben határozza meg.)

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.”

5. Záró rendelkezés

7. §

Ez a törvény 2021. január 1-jén lép hatályba.
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Általános indokolás

2021-től  a  nyugdíjasok  minden  évben  –  a  januári  nyugdíjukon  felül  –  tizenharmadik  havi
nyugdíjban részesülnek. A juttatás visszaépítése négy részletben történik. A tizenharmadik havi
nyugdíj összege a kifizetésének első évében, 2021-ben a nyugellátások januári összegének 25
százaléka, 2022-ben az 50 százaléka, 2023-ban pedig a 75 százaléka. 2024-ben a nyugdíjasok a
tizenharmadik havi nyugdíj teljes összegét kézhez kapják. Ezt követően minden évben az egy
havi nyugdíj összegét kapják a jogosultak.

A Gazdaságvédelmi  Akcióterv  részeként  bejelentett  tizenharmadik  havi  nyugdíjhoz  hasonló
módon kapnak tizenharmadik havi ellátást más pénzbeli ellátásokban részesülő személyek. A
tizenharmadik havi ellátásról kormányrendelet fog rendelkezni.

Ezen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, továbbá a
Magyar  Közlöny  kiadásáról,  valamint  a  jogszabály  kihirdetése  során  történő  és  a  közjogi
szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM
rendelet  20.  §  (2)  bekezdés  a) pontja  alapján  a  Magyar  Közlöny mellékleteként  megjelenő
Indokolások Tárában kerül közzétételre.

Részletes indokolás

1. § 

A törvényjavaslat értelmében a tizenharmadik havi nyugdíjat a Nyugdíjbiztosítási Alapból, az
egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai után járó tizenharmadik havi ellátást az Egészségbiztosítási
Alapból kell finanszírozni.

2. § 

A törvényjavaslatban foglaltak szerint – a nyugdíjprémiumhoz hasonlóan – a szociális ellátások
tekintetében nem minősül jövedelemnek a tizenharmadik havi nyugdíj és a tizenharmadik havi
ellátás.

3. § 

A tizenharmadik  havi  nyugdíj  minden  tekintetben  nyugellátásnak  minősül,  míg  az  egyéb
ellátások  után  járó  tizenharmadik  havi  ellátás  önálló  pénzbeli  ellátás,  ezért  az  utóbbi
személyijövedelemadó-mentességéről külön rendelkezni kell.

4. § 

A törvényjavaslat  alapján a  nyugdíjasok a  január  havi  nyugdíjukon felül  tizenharmadik havi
nyugdíjat  kapnak.  A tizenharmadik  havi  nyugdíj  annak  a  nyugdíjasnak  jár,  aki  a  tárgyévet
megelőző  év  legalább  egy  napjára,  valamint  a  tárgyév  januárjára  részesült  az  ellátásban.

3



Tizenharmadik havi nyugdíjat a nyugellátásban részesülők, vagyis az öregségi nyugdíjasok, a
hozzátartozói nyugellátásban részesülők és a szövetkezeti járadékosok kapnak.

5. § 

A szakasz a felhatalmazó rendelkezést tartalmazza.

6. § 

A  szakasz  átmeneti  rendelkezést  tartalmaz  a  tizenharmadik  havi  nyugdíj  visszaépítésével
összefüggésben.  2021-től  a  nyugdíjasok  minden  évben  –  a  januári  nyugdíjukon  felül  –
tizenharmadik havi nyugdíjban részesülnek. A tizenharmadik havi nyugdíj  összege – a 2024.
évtől  eltérően  –  2021-ben  a  nyugellátás  januári  összegének  25  százaléka,  2022-ben  az  50
százaléka, 2023-ban a 75 százaléka.

7. § 

A szakasz a hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.
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