
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap 

  



 



 

 
I. A célok és elvárt eredmények meghatározása,  a Nyugdíjbiztosítási Alap 2018. évi 
költségvetését meghatározó legfontosabb tényezők 
 
A LXXI. fejezet Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) 2018. évi költségvetése 
alkalmas arra, hogy biztosítsa a kötelező társadalombiztosítási nyugdíjrendszer alapvető 
célkitűzéseit: a nyugellátások értékállóságának, valamint a nyugdíjrendszer stabilitásának 
megőrzését. 

Az egyes bevételi és kiadási előirányzatok összhangban vannak a 2018. évi költségvetés 
elkészítésekor alkalmazott makrogazdasági paraméterekkel, valamint a költségvetési törvény 
elkészítéséhez kiadott Tájékoztatóban foglaltakkal.  

Az Ny. Alap költségvetése a hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint mutatja be a 
kötelező társadalombiztosítási nyugdíjrendszer bevételeit és kiadásait. A bevételi oldal a 
nyugdíjbiztosítási ellátások finanszírozását szolgáló – nyugdíjjárulékból, szociális 
hozzájárulási adóból és egyéb forrásokból származó – befizetések mellett a működési 
bevételeket is tartalmazza. A kiadási oldalt a nyugellátási és az egyéb ezekhez kapcsolódó 
kiadások, valamint a kötelező nyugdíjbiztosítási rendszer (nyugdíjbiztosítási 
szervezetrendszerhez tartozó intézmény) működtetésével kapcsolatos kifizetések képezik.  

A bevételi oldal alakulását alapvetően a bruttó keresettömeg 2018. évre tervezett 10,4 %-os 
mértékű emelkedése határozza meg. A bevételek döntő részét, együttesen 96,0 %-át – a 
biztosítottak által fizetett nyugdíjjárulék, illetve a szociális hozzájárulási adó foglalkoztatói 
befizetései teszik ki.  A nyugdíjjárulék mértéke 2018-ban is a járulékköteles  jövedelem 
10 %-a. A foglalkoztató által fizetett 20 %-os szociális hozzájárulási adóból az Ny. Alapot 
megillető rész 2018-ban 15,9 százalékpont.   

A kiadási oldal főösszegének 99,5 %-a a nyugellátási kiadásokra kerül kifizetésre 2018-ban. 
Az Ny. Alap a korhatárt betöltöttek öregségi nyugellátását, korhatár alatti öregségi 
nyugellátásként kizárólag a nők részére 40 év jogosultsági idő alapján járó ellátást, valamint a 
hozzátartozói nyugellátásokat és az egyösszegű méltányossági kifizetéseket finanszírozza 
2018. évben is.  

A nyugellátások 2018. évi előirányzata tartalmazza a januárban végrehajtásra kerülő, 
3,0 %-os nyugdíjemelés fedezetét. A nyugdíjemelés mértéke a törvényi előírásoknak 
megfelelően megegyezik a fogyasztói árindex tervezett emelkedésével. A nyugellátások 
reálértékének megőrzése tehát biztosított, ezzel a 2018. évi költségvetés eleget tesz a 
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 41. § (3) 
bekezdésében megfogalmazott előírásnak. 

A nyugellátási előirányzaton belül céltartalék képzésére került sor a társadalombiztosítási 
nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. §-ában foglaltak szerint. A törvényi 
szabályozás szerint, ha a bruttó hazai termék változatlan áron számított növekedésének 
tárgyévre tervezett mértéke a 3,5 %-os mértéket meghaladja az Ny. Alap költségvetésében 
céltartalékot kell képezni. A 2018. évi költségvetés a GDP 4,3 %-os növekedésével számol. 

Az Ny. Alap működési kiadásai az Ny. Alapot kezelő Országos Nyugdíjbiztosítási 
Főigazgatóság (a továbbiakban: ONYF) hatáskörébe tartozó feladatellátásának fedezetét 
tartalmazzák. Az előirányzatok tervezését a központi költségvetési szervekre előírt szabályok 
határozzák meg. 

Az Ny. Alap benyújtott költségvetése nullszaldós, a tervezett bevételek és  a tervezett 
pénzeszközátvétel fedezi a felmerülő kiadásokat, tehát 2018-ban az Ny. Alap egyensúlyának 
eléréséhez költségvetési hozzájárulás szükséges. Az Ny. Alap napi likviditása érdekében 



 

továbbra is lehetőség lesz a Kincstári Egységes Számlához kapcsolódó megelőlegezési számla 
kamatmentes igénybevételére. 

Az Ny. Alap 2018. évi tervezett kiadási főösszege 57,6 milliárd forinttal több  a „Központi 
költségvetés fejezeti szintű 2017-19. évi bevételi és kiadási középtávú tervszámairól” szóló 
1827/2016. (XII. 23.) Kormányhatározatban foglalt összegnél, melynek egyik alapvető oka 
az, hogy a fogyasztói árindex tervezett mértéke 3,0 %-ra növekszik a középtávú terv 
számításánál alkalmazott (2,4 %-os) inflációs mértékhez képest. Másik alapvető ok, hogy a 
középtávú terv a – GDP 3,4 %-os prognózisa alapján – nyugdíjprémium kifizetéssel nem 
számolt. A 2018. évi tervezés makroparaméterei alapján a  GDP növekedési értéke 4,3 %, 
mely 2018. novemberében – a törvényi szabályozás szerint – nyugdíjprémium kifizetését 
feltételezi.  
 
A kiadási főösszeggel párhuzamosan a 2018. évi tervezett bevételi érték is 57,6 milliárd 
forinttal magasabb a jelzett Kormányhatározatban meghatározott középtávú terv szerinti 
összegnél.  

II. Az Ny. Alap 2018. évi bevételei 

 
1. Cím: A nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 

 
Az Ny. Alap bevételeinek döntő hányadát (terv szinten 96,0 %-át) a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatalon (a továbbiakban: NAV) keresztül érkező szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot 
megillető része, valamint a biztosított által fizetett egyéni nyugdíjjárulék összege képezi. Az 
adó- és járulékbevételek terve 10,4 %-os bruttó keresettömeg növekedéssel számol. 
Figyelembevételre kerül továbbá a 2013-ban bevezetett új adónemek (KATA, KIVA) 
igénybevételi növekedéséből adódó kismértékű szociális hozzájárulási adóbevétel csökkenés, 
illetve a biztosítotti nyugdíjjárulék vonatkozásában a családi adókedvezmény szélesebb körű 
igénybevétele miatti kisebb járulékbevétel csökkenés. A keresetkiáramlás hatásán túl a 
szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillető részének előirányzatát meghatározza, hogy a 
szociális hozzájárulási adó 2017. évi 22 %-os mértéke 2018. január 1-től 2 %-ponttal csökken, 
ugyanakkor a szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillető része a bázisévi 71,6  %-ról 
2018-ban 79,5 %-ra növekszik.   

A biztosítotti nyugdíjjárulék mértéke változatlanul 10 %, és a járulékfizetési kötelezettségnek 
továbbra sincs felső határa.  

Az Ny. Alap költségvetésében az 1. alcím, valamint a 2. alcím, 1. jogcímcsoport tartalmazza e 
bevételeket a következők szerint.  

 
1. Alcím: Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillető része és munkáltatói 

nyugdíjbiztosítási járulék  

2. Alcím: Biztosítotti nyugdíjjárulék  
                millió forint 

Megnevezés 2018. évi előirányzat 

Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillető része és 
munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék 1 943 429,5 

Biztosított által fizetett egyéni nyugdíjjárulék  1 285 035,0 

 



 

3. Alcím: Egyéb járulékok és hozzájárulások 
 
Az egyéb járulékok és hozzájárulások bevételi előirányzata 16 581,9 millió forint, a bevételi 
főösszeg 0,5 %-a, amely a következő tételeket tartalmazza. 
                     millió forint 

Megnevezés 2018. évi előirányzat 

Megállapodás alapján fizetők járulékai 826,1 

Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher 15 755,8 

Egyéb járulékok és hozzájárulások összesen 16 581,9 
 
Az 1997. évi LXXX. törvény 34-35. §-ában szabályozott, Megállapodás alapján fizetők 
járulékai tervezett előirányzata 826,1 millió forint. A megállapodás megkötésénél a 
nyugdíjjárulék-fizetés alapja a megállapodást kötő személy által meghatározott jövedelem, 
amely legalább a megállapodás megkötése napján érvényes minimálbér összege. 
Megállapodás esetén a nyugdíjjárulék mértéke 34 %.  

Az Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher tervezett összege 15 755,8 millió forint. E 
járulék teljesítése a 2010. évi LXXV. törvény 8. § (2) bekezdése alapján történik, mely szerint 
e közteher – munkavállalónként, a munkaviszony minden naptári napjára – a mezőgazdasági 
és turisztikai idénymunka esetében 500 forint, az alkalmi munka eseteiben 1000 forint, a 
filmipari statiszta alkalmi foglalkoztatása esetén pedig 3000 forint összegben terheli a 
foglalkoztatót. Ebből az adóhatóság 91,8 %-ot az Ny. Alapnak, 1,4 %-ot az 
Egészségbiztosítási Alapnak, 6,8 %-ot az Nemzeti Foglalkoztatási Alapnak utal át (13. § (2) 
bek.).  
 

5. Alcím: Késedelmi pótlék, bírság 
 
E bevételi jogcím 2018. évi előirányzata 8 492,4 millió forint, amely a bevételi főösszeg 
0,3 %-a. A NAV-nál kezelt késedelmi pótlék, bírság bevételi számlákra befolyt összegből az 
Ny. Alapot a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól szóló 1992. évi LXXXIV. törvény 
13. számú melléklete alapján számított összeg illeti meg.  
 

6. Alcím: Költségvetési hozzájárulások 
 
2018. évben 100 921,5 millió forint a költségvetési hozzájárulások tervezett összege, amely a 
bevételi főösszeg 3,0 %-a. 
 

7. Alcím: Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek  
 

A 2018. évi előirányzat összege 5 006,5 millió forint. A jelzett összeg tartalmazza az Ny. 
Alapot megillető – a tárgyévet megelőző időszakban kifizetett – visszatérítendő, illetve 
visszatérülő ellátások, és jogalap nélkül felvett ellátások megtérített összegeit, valamint az 
Ny. Alapnak járó egyéb bevételeket (magán-nyugdíjpénztárak átutalásai, késedelmi kamat, 
mulasztási bírság, stb.). A számviteli elszámolási rend 2014. évtől érvényes módosulása miatt 
a befizetéssel megegyező évben elszámolásra kerülő véglegesen visszaérkezett ellátások, és a 
jogalap nélküli ellátások bevételei nem e bevételi jogcímen kerülnek elszámolásra, hanem – a 
nyugellátások összegében – kiadáscsökkentő tételként.  



 

 
3. Cím: Vagyongazdálkodás  

1. Alcím: Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás 
 
Az MNV Zrt. által kezelt, járuléktartozás fejében átvett vagyon-hasznosítás bevételeinek 
2018. évi tervezett előirányzata 44,4  millió forint. 
 

5. Cím: Nyugdíjbiztosítási költségvetési szerv  
 

A nyugdíjbiztosítási költségvetési szerv működési célú bevételeinek 2018. évi előirányzata 
1 955,0 millió forint. Az összegből a folyósított ellátások működési kiadásainak megtérítése 
államháztartáson kívülről 10,0 millió forint, államháztartáson belülről pedig, mint egyéb 
működési célú támogatás 1 840,0 millió forint. A fentiek mellett a működési saját bevétel 
összege 105,0 millió forintot tesz ki. A működési célú bevételek 2018. évi előirányzata 
megegyezik a 2017. évi törvényi előirányzattal.  
 

III. Az Ny. Alap 2018. évi kiadásai 

 

2. Cím: Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai 

1. Alcím: Nyugellátások 
 

Az Ny. Alap 2018. évi nyugdíjkiadási előirányzata tartalmazza a 2018. évi nyugdíjemelésre 
fordítandó többletkiadáson felül az automatizmusokból eredő többletkiadások és az egyszeri 
segély fedezetét, továbbá céltartalékot a nyugdíjprémium kifizetésére.  

A 2018. évi januári nyugdíjemelés mértékét a hatályos nyugdíjtörvény alapján a fogyasztói 
árnövekedés tárgyévre tervezett mértéke határozza meg. A költségvetési törvényjavaslat 
szerint a tárgyévre tervezett fogyasztói árnövekedés 3,0 %, 2018. januárban a nyugellátásokat 
ennek megfelelően szükséges emelni. 

A nyugdíjkiadások 2018. évi összegét az automatizmusok is növelik, tehát a létszámváltozás 
és a cserélődés hatása. 2018. I. félévében az 1954. II. félévében születettek érik el a 63,5 éves 
nyugdíjkorhatárt. 

A 2018. évi nyugdíjkiadás tervezésekor a nyugdíjkiadások – technikai korrekcióval 
módosított – összege 5,3 %-kal emelkedik az előző évhez képest, ami az ellátottak 
létszámának 0,6 %-os és az átlagos ellátás – amely figyelembe veszi a 2016-2017. évi magas 
bérdinamika beépülését az új nyugdíjakba – 4,7 %-os növekedésének együttes hatása. 
(Pontosabb adatokkal kalkulálva: 1,0055*1,047 ∼ 1,0526) 

A 2018. évre tervezett 4,3 %-os GDP növekedés alapján céltartalék beállítása szükséges a 
nyugdíjprémium kifizetésére. Ennek összege mintegy 32,3 milliárd forint.  



 

Az Ny. Alap 2018. évi nyugdíjkiadási előirányzata a főbb ellátási csoportoknál, a céltartalék 
képzés figyelembevételével a következők szerint alakul: 

                                                                                                           millió forint 
Megnevezés 2018. évi előirányzat 

Öregségi nyugdíj 2 929 735,0 

Hozzátartozói nyugellátás 380 710,3 

Egyszeri segély 600,0 

Céltartalék nyugdíjprémium kifizetésére 32 250,0 

Nyugellátások összesen 3 343 295,3 

 

Az öregségi nyugellátások 2018. évi kiadási előirányzata 2 979 735,0 millió forint. Ezen belül 
a korhatár felettiek öregségi nyugdíjának kiadása 2 669 744,6 millió forint, a nők korhatár 
alatti nyugellátásának kiadása 259 990,4 millió forint. 

A hozzátartozói nyugellátások 2018. évi előirányzata 380 710,3 millió forint. Ebből az 
árvaellátások összege 32 572,1 millió forint, az özvegyi nyugellátásoké pedig 
348 138,2 millió forint. 

Egyszeri segély jogcímen 600,0 millió forint összeget tartalmaz az előirányzat. Ezen felül az 
Ny. Alap költségvetésének normaszöveg tervezete rögzíti, hogy – a nyugellátások 
előirányzatának megfelelő jogcímein történő elszámolással – méltányossági alapon történő 
nyugdíj-megállapításra 200,0 millió, méltányossági alapú nyugdíjemelésre pedig 800,0 millió 
forint használható fel az irányadó jogszabályi rendelkezések szerint. 

 
4. Alcím: Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai 

 
Az egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások 6 455,9 millió forint előirányzati összege 
tartalmazza a nyugdíjfolyósítással és a nyugdíjbiztosítással kapcsolatos egyéb tevékenységek 
kiadásait. Ebből 4 386,0 millió forint a postaköltség és 2 069,9 millió forint az egyéb kiadások 
összege. A 2018. évi előirányzat a 2017. évi várható teljesülés és a tervezett fogyasztói 
árnövekedés figyelembevételével került meghatározásra. 
 

3. Cím: Vagyongazdálkodás 

1. Alcím: Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás  
 
A vagyongazdálkodás tervezett kiadási előirányzata 2018. évre összesen 1,0 millió forint. Az 
Ny. Alap már csak kis értékű vagyonelemmel rendelkezik. 
 



 

  
5. cím: Nyugdíjbiztosítási költségvetési szerv 

 
A nyugdíjágazat feladatainak ellátásához az alábbi működési erőforrások állnak rendelkezésre 
2018. évben: 

                              millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel 

Ny. Alapból 
működésre 

átvett 
pénzeszköz 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

Költségvetési szerv 11 714,0 1 955,0 9 759,0 1 448 

Fejezeti kezelésű előirányzatok 0 0 0 0 

Központi kezelésű előirányzatok 0 0 0 0 

 
A 2018. évi működési célú költségvetés tervezésének alapja az Ny. Alap fejezetébe tartozó 
költségvetési szerv számára a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. 
évi XC. törvény szerinti előirányzat, amely módosításra került a központi hivatalok és a 
költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával 
kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat, valamint az egyes 
központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények 
felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 
378/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet alapján végrehajtott szervezeti átalakításokból adódó 
előirányzat változásokkal. A terv számol az ONYF hatáskörébe   került    feladatellátásokhoz 
- alapvetően az informatikai rendszerek jogszabályi előírásoknak megfelelő üzemeltetéséhez -  
szükséges 400 millió forintos többlettel.  

A költségvetési javaslatban 5 539,8 millió forint biztosít fedezetet az ágazat által ellátott 
feladatokhoz kapcsolódó foglalkoztatotti állomány személyi juttatásaira, valamint 
1 191,8  millió forint a személyi juttatásokhoz kapcsolódó és egyéb közterhekre. 

A 4 748,2 millió forint dologi kiadások a fedezete az üzemeltetési és fenntartási kiadások 
mellett, mind az Ny. Alaphoz kapcsolódó, mind a 2017. évben  az ONYF hatáskörébe kerülő 
feladatokhoz kapcsolódó, központilag működtetett, az alapfeladatokat és az ügyvitelt 
támogató informatikai rendszerek, az alkalmazott szoftverek üzemeltetésével összefüggő 
kiadásoknak, az eszközök karbantartásának, az adatátvitel működtetésének, az eszközök 
bérletének, szoftver követés éves szolgáltatás díjainak.  

Egyéb működési célú kiadások előirányzata 7,2 millió forint, ami a nemzetközi tagsági díj 
kifizetését biztosítja. 

Az intézményi beruházások előirányzata 227,0 millió forint, az alaptevékenység ügyvitelét, 
feladatellátását támogató informatikai rendszer fenntartásához, illetve fejlesztéséhez, valamint 
az ingatlanok állagmegóvási munkálatainak elvégzéséhez nyújt fedezetet.  

Az ágazat 2018. évi tervezése során 1 448 fő létszám került figyelembe vételre. 

Az uniós források szerepe a nyugdíjbiztosítási ágazatban 

Az adminisztratív terhek csökkentését az ágazatban magas fokú elektronizáltsággal kívánja az 
ONYF elérni, melyhez a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00024 – 21. század 
családtámogatása és nyugdíja elnevezésű projektre pályázik. A fejlesztés érinti mind a front 
office, mind a back office folyamatainkat. A projekt célja, hogy az ügyfelek által elérhető 
szolgáltatások minél szélesebb körben legyenek elérhetőek az online felületen, növekedjen az 
azonnal elintézhető ügyek száma, valamint az úgynevezett proaktív szolgáltatások száma. Az 



 

ONYF belső folyamatainak elektronizálása valósul meg (papírmentes iroda), az ehhez 
kapcsolódó szervezetfejlesztéssel, valamint online kapcsolatok kialakítása a társszervekkel, 
amelynek köszönhetően gyorsabb ügyintézés érhető el. Az informatikai fejlesztések az 
ügyintézők munkáját kívánják gyorsítani, a jobban strukturált alkalmazásokkal, fejlettebb 
szoftverekkel, valamint automatizmusok beépítésével, amely egyben az ügyfelek számára is 
gyorsabb ügyintézést jelent. A fejlesztés megteremti a lehetőséget a funkcionális feladatok 
kihelyezésére a területi léptékű, alsószintű államigazgatási egységekbe.  

A hivatkozott jogszabályokból adódó szervezet átalakítás kapcsán az ONYF – az NRSZH 
jogutódlásából adódóan – 12 projektben vesz részt konzorciumi tagként. A 12 projekt közül 7 
projektbe a fenntartási időszakban, míg 5 projekt esetén az előkészítési illetve, megvalósítási 
szakaszban lépett be az ONYF. Az előkészítés, illetve megvalósítás alatt lévő projektek a 
következők: EFOP-1.1.1-15 (Megváltozott munkaképességű emberek támogatása), EFOP-
1.9.4-VEKOP 16 (A szociális ágazat módszertani és információs rendszereinek megújítása), 
EFOP-1.9.5-VEKOP-16 (A koragyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése), EFOP-
1.9.7-16 (Kísérő szolgáltatások nyújtása a rászoruló személyek számára), VEKOP-7.1.3-15-
2016 (Megváltozott munkaképességű emberek támogatása). Valamennyi projekt esetén az 
ONYF, mint konzorciumi tag a projekt megvalósításához szükséges informatikai fejlesztések 
és informatikai rendszerek üzemeltetésért felelős. 

Ugyancsak konzorciumi tagként szerepel az ONYF a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00043 
azonosító számú projektben. A projekt címe: A hatáskör átcsoportosításból adódó 
szakrendszeri integrációs feladatok, melyben az ONYF a szakmai tartalom megvalósítása 
érdekében továbbfejleszti a szociális ellátásokkal, illetve rehabilitációval kapcsolatos 
ügyintézés központi szolgáltatásait, valamint korszerűsíti az egészségbiztosítás pénzbeli 
ellátását. 
 

Intézményrendszer összetétele és az ellátandó feladatok 

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló 73/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 
szerint az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság feladatait központi szerve, a Központ és 
különös hatáskörű igazgatási szerve, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság útján látja el.  

 

5. cím Nyugdíjbiztosítási költségvetési szerv  

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 

A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet 2018. évi költségvetése az 5. cím Nyugdíjbiztosítási 
költségvetési szerv vonatkozásában az alábbi változásokat tartalmazza a 2017. évi 
költségvetéshez képest. 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mellékletek 

  



 

  



TÁJÉKOZTATÓ 
a demográfiai folyamatoknak a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerre gyakorolt 

hatásairól 
 
I) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 22. § (3) bekezdés b.) és c.) pontja 

értelmében a költségvetésről szóló törvényjavaslat benyújtásakor az Országgyűlésnek 
tájékoztatásul be kell nyújtani: 

 
• a Nyugdíjbiztosítási Alap bevételeire és kiadásaira vonatkozó 4 évre, valamint 
• a demográfiai folyamatokra és azok hatásaira vonatkozó 50 évre szóló előrejelzést.  

 
Jelen tájékoztatás ezen törvényi kötelezettség teljesítése. 
 
II)  Az Nyugdíjbiztosítási Alap  bevételeire és kiadásaira vonatkozó 3 éves kitekintés (lásd 1. 

számú táblázat) alapjául szolgáló  makrogazdasági paraméterek megegyeznek a benyújtott 
törvényjavaslat hátterét képező paraméterekkel. A kitekintő időszakban 
 
1) a bevételeket érintően  

• a szociális hozzájárulási adó  
a) mértéke 2020-ig évente 2 százalékponttal csökken, majd 2020-2021. években 

beáll a 16%-os szintre,  
b) minden évben 79,5% - 20,5% arányban megoszlik a Nyugdíjbiztosítási és az 

Egészségbiztosítási Alap között, 
• a járulékfizetésnek nincs felső korlátja és mértéke továbbra is 10%, 
• a KATA és a KIVA által nyújtott kedvező adófizetési lehetőségek fennmaradnak, 
• a 2016-ban a biztosítotti nyugdíjjárulék terhére kiterjesztésre került családi 

kedvezmény fennmarad, 
• az Ny. Alap központi költségvetési támogatásban részesül. 

 
2) a kiadásokat érintően  

 
• az öregségi nyugdíjkorhatár továbbra is évente fél évvel emelkedik, így 2018. I. 

félévében az 1954. II. félévében születettek, 2019-ben az 1955 évben születettek, 
2020. II. félévében az 1956. I. félévében születettek, 2021. I. félévében pedig az 
1956. II. félévében születettek nyugellátásra jogosultsága nyílik meg, 

• a 40 év jogosultsági idővel rendelkező nők továbbra is öregségi nyugellátást 
igényelhetnek az életkorukra való tekintet nélkül, 

• a nyugdíjemelés mértéke rendre a fogyasztói árindexnek megfelelő, 
• a gazdaság teljesítőképességének törvényben meghatározott növekedése esetén 

nyugdíjprémium kifizetésére kerül sor. 
 
III)  A demográfiai prognózisban (lásd 2. számú táblázat) a 2011-es népszámlálás alapján, a 

Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutatóintézete által készített népesedési 
előrejelzés 2013-ban készült alapváltozata szerepel. 

 
 
Budapest, 2017. május 03. 
  



1. számú táblázat 
 

 
 
 
 

A Nyugdíjbiztosítási Alap bevételeinek és kiadásainak várható alakulása 

  (Mrd Ft) 

Bevételi és kiadási előirányzatok prognózisa 

 
2018 2019 2020 2021 

Járulékbevételek és hozzájárulások 3253,5 3397,9 3413,7 3495,7 

Egyéb bevételek 107,9 94,3 237,9 326,2 

Nyugdíjbiztosítási Alap bevételei 
összesen 3361,5 3492,2 3651,6 3821,9 

      

Nyugellátások 3343,3 3473,9 3633,2 3803,4 

Egyéb kiadások 18,2 18,3 18,4 18,6 

Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásai 
összesen 3361,5 3492,2 3651,6 3821,9 

Nyugdíjbiztosítási Alap egyenlege 0 0 0 0 



2. számú táblázat 

50 éves demográfiai előrejelzés 
  

  

Népesség (ezer fő, év végén) 

Nyugdíjkorhatár 
felettiek aránya a 

népességhez 

Nyugdíjkorhatár 
felettiek aránya a 

munkaképes korúakhoz Összesen 

Ebből: 

munkaképes 
korúak* 

nyugdíj-
korhatár 
felettiek 

2010 9 986 6 397 2 020 20,2% 31,6% 

2011 9 932 6 327 2 056 20,7% 32,5% 

2012 9 909 6 284 2 093 21,1% 33,3% 

2013 9 865 6 224 2 119 21,5% 34,0% 

2014 9 821 6 229 2 078 21,2% 33,4% 

2015 9 778 6 232 2 036 20,8% 32,7% 

2016 9 736 6 158 2 074 21,3% 33,7% 

2017 9 694 6 151 2 047 21,1% 33,3% 

2018 9 652 6 143 2 019 20,9% 32,9% 

2019 9 611 6 064 2 061 21,4% 34,0% 

2020 9 571 6 064 2 025 21,2% 33,4% 

2021 9 531 6 069 1 987 20,9% 32,7% 

2022 9 491 6 026 2 002 21,1% 33,2% 

2023 9 452 5 984 2 012 21,3% 33,6% 

2024 9 413 5 951 2 017 21,4% 33,9% 

2025 9 373 5 916 2 020 21,6% 34,1% 

2026 9 333 5 881 2 019 21,6% 34,3% 

2027 9 292 5 851 2 012 21,6% 34,4% 

2028 9 251 5 821 2 007 21,7% 34,5% 

2029 9 209 5 792 2 003 21,7% 34,6% 

2030 9 167 5 762 2 000 21,8% 34,7% 

2031 9 125 5 729 2 001 21,9% 34,9% 

2032 9 083 5 687 2 013 22,2% 35,4% 

2033 9 040 5 639 2 029 22,4% 36,0% 

2034 8 996 5 593 2 045 22,7% 36,6% 

2035 8 951 5 547 2 060 23,0% 37,1% 

2036 8 906 5 503 2 073 23,3% 37,7% 

2037 8 861 5 458 2 088 23,6% 38,2% 

2038 8 816 5 412 2 105 23,9% 38,9% 

2039 8 771 5 342 2 144 24,4% 40,1% 

2040 8 726 5 265 2 191 25,1% 41,6% 

2041 8 681 5 193 2 231 25,7% 43,0% 

2042 8 636 5 126 2 265 26,2% 44,2% 

2043 8 592 5 064 2 293 26,7% 45,3% 

2044 8 548 5 007 2 316 27,1% 46,3% 

2045 8 504 4 958 2 331 27,4% 47,0% 



2046 8 462 4 913 2 341 27,7% 47,7% 

2047 8 419 4 874 2 345 27,9% 48,1% 

2048 8 377 4 840 2 344 28,0% 48,4% 

2049 8 336 4 806 2 342 28,1% 48,7% 

2050 8 296 4 768 2 345 28,3% 49,2% 

2051 8 255 4 729 2 348 28,4% 49,7% 

2052 8 215 4 691 2 351 28,6% 50,1% 

2053 8 174 4 652 2 355 28,8% 50,6% 

2054 8 134 4 612 2 360 29,0% 51,2% 

2055 8 093 4 568 2 369 29,3% 51,9% 

2056 8 051 4 522 2 379 29,5% 52,6% 

2057 8 009 4 480 2 384 29,8% 53,2% 

2058 7 966 4 440 2 387 30,0% 53,8% 

2059 7 922 4 403 2 387 30,1% 54,2% 

2060 7 878 4 368 2 385 30,3% 54,6% 

*      A 16. életévüket betöltött, az öregségi nyugdíjkorhatárt még el nem ért személyek száma 
 

 


