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III. Kormányrendeletek

A Kormány 506/2022. (XII. 13.) Korm. rendelete
a nyugellátások és egyes más ellátások 2023. január havi emeléséről

A Kormány
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.  évi LXXXI.  törvény 101.  § (1)  bekezdés f )  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
az 1. § (1) bekezdés 27. pontja tekintetében a nemzeti gondozásról szóló 1992. évi LII.  törvény 9. §-ában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 6. §, a 8. § és a 14. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 7.  § tekintetében az  életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992.  évi 
XXXII. törvény 21. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 10. § tekintetében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés n) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 11. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés d) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 12. § tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 13.  § és az  1.  melléklet tekintetében az  Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról 
és visszautalásáról, valamint egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012.  évi 
CXII. törvény 11. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) 2023. január 1-jétől a  társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.  évi LXXXI.  törvény (a  továbbiakban: Tny.) 
62. § (1) és (6) bekezdése alapján 15 százalékkal kell emelni a 2023. január 1-jét megelőző időponttól megállapított
 1. öregségi nyugdíjat,
 2. özvegyi nyugdíjat,
 3. szülői nyugdíjat,
 4. árvaellátást,
 5. baleseti hozzátartozói nyugellátást,
 6. mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékot,
 7. mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékát,
 8. korhatár előtti ellátást,
 9. szolgálati járandóságot,
10. átmeneti bányászjáradékot,
11. táncművészeti életjáradékot,
12. rokkantsági ellátást,
13. rehabilitációs ellátást,
14. baleseti járadékot,
15. bányászok egészségkárosodási járadékát,
16. fogyatékossági támogatást,
17. vakok személyi járadékát,
18. a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján 

folyósított ellátást,
19. polgármesterek közszolgálati járadékát,
20. a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatást,
21. a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, valamint a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 

állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatását,



MA G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2022.	évi	204.	szám	 8685

22. a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti, valamint a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatást,

23. a hadigondozásról szóló törvény alapján a  Tny. 62.  §-ában foglaltak szerint megemelendő rendszeres 
pénzbeli ellátásokat,

24. házastársi pótlékot,
25. házastárs után járó jövedelempótlékot,
26. nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékot,
27. nemzeti gondozási díjat és
28. azokat az  egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel 

összefüggésben járó emeléseket és juttatásokat, amelyeknek a  Tny. 62.  §-ában foglaltak szerinti emelését 
kormányrendelet elrendeli.

 (2) Ha az (1) bekezdés szerinti saját jogú ellátást 2023. évi időponttól, az (1) bekezdés szerinti emelésre jogosító ellátás 
helyett, újraszámítás nélkül folyósítják tovább, vagy az (1) bekezdés szerinti emelésre jogosító ellátás megszűnését 
követő naptól, újraszámítás nélkül állapítják meg – ideértve a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, 
a  korhatár előtti ellátásról és a  szolgálati járandóságról szóló 2011.  évi CLXVII.  törvény 9.  § b)  pontja szerinti 
esetet is –, az (1) bekezdés szerint megemelt összeget kell továbbfolyósítani, illetve megállapítani.

 (3) Ha a  rokkantsági ellátást, a  rehabilitációs ellátást, a  baleseti járadékot vagy a  bányászok egészségkárosodási 
járadékát 2023. évi időponttól, rokkantsági járadéknak vagy az (1) bekezdés szerinti emelésre jogosító
a) rokkantsági ellátásnak,
b) rehabilitációs ellátásnak,
c) baleseti járadéknak vagy
d) bányászok egészségkárosodási járadékának
a megszűnését követő naptól állapítják meg, a  megállapított ellátást az  (1)  bekezdés szerinti mértékkel 
meg kell emelni.

 (4) Az  ellátások (2), illetve (3)  bekezdés szerinti emelésére való jogosultság akkor is fennáll, ha az  ellátásokban több, 
a (2), illetve (3) bekezdés szerinti változás következett be.

2. § (1) Az  e  rendelet alapján emelendő, 2023. januárra járó ellátásokat a  jogosultak számára már emelt összegben 
kell folyósítani.

 (2) Ha egy személy részére egyidejűleg több, e  rendelet alapján emelendő ellátást folyósítanak, az  ellátásokat 
külön-külön kell emelni.

 (3) Több nyugellátásra való jogosultságot érintő változás esetén a  változás időpontjától kezdődően a  saját jogú és 
a  hozzátartozói nyugellátásokat emelt összegben kell továbbfolyósítani olyan összegben, mintha ez  az ellátás 
a változás napját megelőzően is önállóan került volna folyósításra.

 (4) Az özvegyi és a szülői nyugdíj megosztása esetén a folyósított nyugdíjrészt kell emelni.
 (5) Szociális biztonsági tárgyú nemzetközi szerződés vagy szociálpolitikai egyezmény alapján megállapított, e rendelet 

alapján emelendő ellátás esetén a magyar szerződő felet terhelő ellátásrészt, illetve ellátást kell emelni.
 (6) Az  emelést a  2023. január havi ellátásoknak az  egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg egyes 

nyugdíjkiegészítések megszüntetéséről szóló 1991.  évi XII.  törvény alapján megszüntetett nyugdíjkiegészítés 
helyébe lépő pótlék, továbbá az e rendelet alapján nem emelendő egyéb nem társadalombiztosítási ellátás nélküli 
összegére kell végrehajtani.

3. § (1) A  központi költségvetés megtéríti a  Magyar Államkincstárnak az  1.  § (1)  bekezdés 6–11., 16–22. és 24–28.  pontja 
szerinti ellátások, továbbá a rokkantsági járadék emelésének fedezetét és a végrehajtás költségeit.

 (2) A  Hadigondozottak Közalapítványa megtéríti a  Magyar Államkincstárnak az  1.  § (1)  bekezdés 23.  pontja szerinti 
ellátások emelésének fedezetét és a végrehajtás költségeit.

4. §  Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

5. §  A 13. § és az 1. melléklet az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatáról és egyéb alkalmazottainak 
alkalmazási feltételeiről szóló, 1968. február 29-i 259/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet VIII.  melléklet 
11. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
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6. §  A rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A rokkantsági járadék havi összege 2023. január 1-jétől 53 830 forint.”

7. §  Az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992.  évi XXXII.  törvény 
végrehajtásáról szóló 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § A Tv. 7. § (1) bekezdése szerinti alapösszeg a 2023. évben 142 775 forint.”

8. §  A nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet
a) 2. § (1) bekezdés d) pont da) alpontjában a „248 760” szövegrész helyébe a „286 075” szöveg,
b) 2. § (1) bekezdés d) pont dc) alpontjában a „248 760” szövegrész helyébe a „286 075” szöveg,
c) 4. § (1) bekezdésében a „248 760” szövegrészek helyébe a „286 075” szöveg,
d) 4. § (2) bekezdésében a „124 385” szövegrész helyébe a „143 045” szöveg
lép.

9. §  A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.  évi LXXXI.  törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) 
Korm. rendelet 62. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A saját jogú nyugellátás és az özvegyi nyugdíj, baleseti özvegyi nyugdíj 2023. január 1-jétől havi 134 750 forint 
összeghatárig folyósítható együtt.”

10. §  A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.  évi LXXXI.  törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) 
Korm. rendelet
a) 72/B.  § (8)  bekezdésében az „öregségi teljes nyugdíj jogszabályban meghatározott legkisebb összegének 

másfélszeresét” szövegrész helyébe az „50 000 forintot” szöveg és az „annak ötven százalékánál” szövegrész 
helyébe a „15 000 forintnál” szöveg,

b) 72/B. § (9) bekezdésében a „90 000” szövegrész helyébe a „120 000” szöveg,
c) 72/B. § (12) bekezdésében az „az öregségi teljes nyugdíj jogszabályban meghatározott legkisebb összegének 

25%-át” szövegrész helyébe az  „a 8 000 forintot” szöveg és az  „annak 10%-ánál” szövegrész helyébe 
a „3 000 forintnál” szöveg,

d) 72/B. § (17) bekezdés a) pontjában a „80 000” szövegrész helyébe a „100 000” szöveg,
e) 72/B. § (17) bekezdés b) pontjában a „90 000” szövegrész helyébe a „120 000” szöveg,
f ) 72/B.  § (19)  bekezdésében az  „öregségi nyugdíj jogszabályban meghatározott legkisebb összegének 

másfélszeresét” szövegrész helyébe az „50 000 forintot” szöveg,
g) 72/B. § (20) bekezdés a) pontjában a „100 000” szövegrész helyébe a „140 000” szöveg,
h) 72/B.  § (20)  bekezdés b)  pontjában az  „az öregségi nyugdíj jogszabályban meghatározott – az  évközi 

emelésekkel növelt – legkisebb összegének háromszorosát” szövegrész helyébe az „a 100 000 forintot” szöveg
lép.

11. §  A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes 
szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 14.  § (4) és (5)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezések 
lépnek:
„(4) A 2022. december 31-ét követő kezdő időponttól megállapított időskorúak járadékára való jogosultság esetén 
az Szt.
a) 32/B. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jövedelemhatár 32 785 Ft,
b) 32/B. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott jövedelemhatár 38 555 Ft,
c) 32/B. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jövedelemhatár 52 045 Ft.
(5) 2023. január 1-jétől az időskorúak járadékának havi összege
a) jövedelemmel nem rendelkező, az Szt.
aa) 32/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti jogosult esetén 32 785 Ft,
ab) 32/B. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jogosult esetén 38 555 Ft,
ac) 32/B. § (1) bekezdés c) pontja szerinti jogosult esetén 52 045 Ft,
b) jövedelemmel rendelkező jogosult esetén az  a)  pont szerinti összegnek és a  jogosult havi jövedelmének 
a különbözete.”
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12. §  A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) 
Korm. rendelet 8/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8/A. § A 2022. december 31-ét követő kezdő időponttól megállapított rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásra való 
jogosultság esetén az Mmtv. 9. és 12. §-a szerinti alapösszeg 129 860 forint.”

13. §  Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

14. §  Hatályát veszti a  tizenharmadik havi ellátásról szóló 342/2020. (VII. 14.) Korm. rendelet 1.  § (1)  bekezdés 
14. pontjában az „a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti” szövegrész.

15. §  Hatályát veszti
a) a nyugellátások és egyes más ellátások 2021. január havi emeléséről szóló 538/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet,
b) a nyugellátások és egyes más ellátások 2021. június havi kiegészítő emeléséről szóló 254/2021. (V. 18.) 

Korm. rendelet,
c) a nyugellátások és egyes más ellátások 2021. november havi kiegészítő emeléséről szóló 567/2021. (X. 6.) 

Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 506/2022. (XII. 13.) Korm. rendelethez

Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 2.  mellékletében foglalt táblázat a  következő 
59. sorral egészül ki:

[A B C

1. A kereset, jövedelem megszerzésének éve

Járulékmérték 

% 

(magánnyugdíj-pénztári tagság hiányában)

Járulékmérték 

% 

(magánnyugdíj-pénztári tagság esetén)]

59. 2023 19,31 19,31



8688	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2022.	évi	204. szám 

A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
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