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Tisztelt Képviselő Úr !

Az Ön által feltett „Nem zavarja Önöket, hogy egyesek milliós nyugdíjakat kapnak, miközben
többszázezren alig pár tízezer forintot? " című írásbeli kérdésre — Balog Zoltán miniszter ú r
megbízásából — az alábbi választ adom .
Az illetékes kormányzati szervek természetesen folyamatosan figyelemmel kísérik és elemzi k
a nyugdíj-megállapítási folyamatokat . Ezek alapján a járulékplafon eltörlése óta megállapítot t
öregségi nyugdíjak mintegy 0,4 százaléka esetében eredményezett magasnak mondható, hav i
350 ezer forint feletti induló ellátást valamelyik megállapítási tényez ő . A rendelkezésre áll ó
adatok szerint ezen ellátási összegek nagy többségét — mintegy 60-65 százalékát —
egyértelműen és kizárólag a hosszú szolgálati idő , vagy a korhatár feletti továbbdolgozás
eredményezte . Csupán a többi esetben — tehát az új megállapítások mintegy 0,13-0,1 5
százalékában — játszhatott részbeni szerepet a járulékplafon eltörlése a magas ellátás i
összegben .
A Kormány folyamatosan vizsgálja a Nyugdíjbiztosítási Alap egyensúlyi helyzetét, és ennek
részeként az egyes intézkedések költségvetési hatását is . A rendelkezésre álló statisztikai
adatok alapján végzett számítások szerint a járulékplafon 2013 . évi megszüntetésének kiadás i
hatása nem veszélyezteti az egyensúlyi célokat .
2016. június 1-jén egy fő részesült kétmillió forint feletti nyugellátásban.
A társadalombiztosítási nyugdíjrendszernek azt a keresetet kell pótolnia, amelynek alapján a
biztosított aktív életszakaszában nyugdíjjárulékot fizetett . A méltányossági nyugdíjemelésse l
elsősorban azokban az esetekben lehet a járulékfizetéssel megalapozott ellátást felemelni, ha a
jogosult idős, régen nyugdíjazott, hosszú szolgálati id őt ért el, s az életkörülményei i s
indokolják. Nyugdíjemelés legfeljebb három év elteltével állapítható meg ismét a kérelmez ő
számára . A rokkantsági rendszer 2012-től levált a nyugdíjrendszerről, a megváltozott
munkaképességűek ellátásai nem min ősülnek nyugellátásnak .
A nyugellátás összege a nyugdíjjárulék fizetés alapjául szolgáló keresetekt ől és az elért
szolgálati idő hosszától függ, vagyis az aktív életút eredménye . A nyugdíjak közötti
különbségek a keresetek közötti különbségek következményei . Tehát a nyugdíjak összege
közötti különbség helyességét feszegető kérdésfelvetések egyben azt a piacgazdasági keretek
között törvényszerű jelenséget kérdőjelezik meg, hogy az egyesek keresete, munkajövedelm e
— képzettségük, teljesítményük, munkakörük, beosztásuk és egy sor egyéb tényez ő
függvényében — akár jelent ősen eltérő mértékű lehet . Márpedig történelmi tapasztalatainkbó l
mindannyian tudjuk, mennyire voltak sikeresek és életképesek azok a rendszerek, ahol a z
említett tényez őket a jövedelmek alakításánál kevéssé vagy egyáltalán nem vették figyelembe .



Csak remélni tudom tehát, hogy az Ön kérdésfeltevését nem az ilyen típusú rendszerek iránt i
nosztalgia motiválta .
A nyugdíjrendszerben az 1980-as években – ekkor kezdett jelentősebb bérkülönbsé g
kialakulni a gazdaságban – vezették be a nyugdíj alapjául szolgáló átlagkereset összegének
korlátozását, ez később a degresszív számítási szabály több sávosra bővülésével folytatódott .
A járulékfizetési felső korlátot 1992-tő l vezették be, vagyis ekkortól korlátozta a törvény a
nyugdíjjal helyettesítendő kereset nagyságát . A korlát feloldásával az aktív életszakaszban
elért tényleges jövedelem pótlásához közelít a rendszer .
A nyugdíjminimum szerepe a nyugdíjrendszerben, hogy aki legalább 20 év szolgálati id őt
igazol, és a nyugdíj alapjául szolgáló kereseteinek átlaga a nyugdíjminimum összegét eléri, a z
ennél kevesebb nyugdíjat nem kaphat . Az elmúlt években, éves átlagban mindössze 100 fő
részére állapítottak meg 28 500 forint összegben öregségi nyugdíjat. Az összes
megállapításnak ez átlagosan a 0,2 százalékát érte el . A nyugdíjminimum összegének emelés e
nem a nyugdíjrendszerben, hanem az annak összegéhez kapcsolódó más ellátórendszerekbe n
okozna feszültséget .
A járulékplafon 2013. évi megszüntetésének hatását a 2014 . évi vagy ezt követően folyósított
(Tny. 22/A. § alapján megállapított) nyugdíjnövelések tartalmazzák . Az öregségi
nyugdíjminimum összegét meghaladó ellátások esetében egyszer fordult el ő a kérdésben
említett eset . Ez esetben a 2013 ., 2014. és 2015. évi jövedelmek alapján adott
nyugdíjnövelések együttes összege meghaladta az ugyanezen időszakban jellemzően
folyósított ellátási összeget. (Az egyes évi növelések ebben az esetben is rendre elmaradtak a z
ellátási összegtő l . )
A kért adatokat az öregségi nyugdíjak vonatkozásában a következ ő táblázat tartalmazza .

Az uniós koordinációs rendelet, illetve a szociális biztonsági egyezmény alapján alacson y
összegben folyósított öregségi nyugellátások száma (2016. június)

Összeghatár

Öregségi nyugellátás, főellátás Öregségi nyugellátás, teljes ellátá s

Összlétszám (fő)

Összlétszámból :
egyezmény

alapján folyósított
ellátások száma

(fő)

Összlétszám (fő )

Összlétszámból :
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0-10 000 Ft 5 023 1 493 4 897 1 439
10 001-28 500 Ft 13 417 4 519 12 402 4 408

Az alacsony összegű nyugdíjban részesülők körében a táblázatban szereplő adatok nem
tartalmazzák azok számát, akiknek egyezmény hiányában csak a hazai nyugellátásáról va n
információnk, de emellett külföldr ő l, pl. az USA-ból is részesülnek ellátásban . Az Amerikai
Egyesült Államokkal megkötött szociális biztonsági egyezmény alapján, amely várhatóa n
még ebben az évben hatályba lép, valamint az Izraellel folyó tárgyalások eredményekén t
megkötésre kerülő egyezmény hatására az arányok várhatóan módosulni fognak .

Budapest, 2016 . június 28 .
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Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014 . (II. 24.) OGY határozat 2 . melléklet
43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Korózs Lajos
(MSZP) országgyűlési képviselő által feltett „Nem zavarja Önöket, hogy egyesek milliós
nyugdíjakat kapnak, miközben többszázezren alig pár tízezer forintot?” című , K/11123 .
számú írásbeli választ igénylő kérdésére adott válaszomat .

Budapest, 2016 . június 28 .

Tisztelettel :

Rétvári Benc e
államtitkár
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