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Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 . (II. 24.) OGY határozat 2 . melléklet
43. pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Korózs Lajos és dr .
Tóth Bertalan (MSZP) országgyűlési képviselők által feltett „ Ön támogatja-e, hogy milliós
nyugdíjakat állapítsanak meg, miközben több százezer nyugdíjas nyomorog? Tervezik-e a
járulékplafon visszaállítását?” című , K/127 . számú írásbeli választ igénylő kérdésükre adott
válaszomat .
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Tisztelt Képviselő Urak !

Az Önök által feltett „ Ön támogatja-e, hogy milliós nyugdíjakat állapítsanak meg, miközbe n
több százezer nyugdíjas nyomorog? Tervezik-e a járulékplafon visszaállítását?” című írásbeli
kérdésre — Prof. Dr . Kásler Miklós miniszter úr megbízásából — az alábbi választ adom :

Úgy látom, hogy az Önök gondolkodásmódját nyugdíjügyben nem tudják befolyásolni a z
elmúlt két kormányzati ciklusban elért eredményeink . Önökkel szemben mi meg őriztük a
nyugdíjak vásárlóértékét, valamint a gazdasági növekedésnek köszönhet ően
nyugdíjprémiumot és Erzsébet utalványt biztosítottunk az ország terhét évtizedeken keresztü l
a hátukon vivő idősek számára. Nem zavarja önöket még a 2018-as országgyűlés i
választások eredménye sem, amikor a választók ismételten nemet mondtak az Önök álta l
képviselt politikára . Nemet mondtak azokra, akik úgy szerveznek „éhségmenetet”, hog y
közben százmilliókat tartanak külföldi bankszámlákon . Nemet mondtak azokra, akik úg y
követelnek korkedvezményes nyugdíjat, hogy közben a parlamenti szavazáskor ne m
támogatják a nők negyven éves szolgálati idővel történő nyugdíjba vonulását . Nemet mondtak
azokra, akik úgy sajnálkoznak a nyugdíjak mértékén, hogy közben egyhavi nyugdíjuktó l
fosztanak meg minden idős embert .

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e
szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban : Tbj .) 24. §-a
rögzítette, hogy a foglalkoztatott a nyugdíjjárulékot (valamint a magán-nyugdíjpénztári
tagdíjat) a járulékalapul szolgáló jövedelme után fizeti meg, de maximum a mindenkor i
költségvetésérő l szóló törvényben meghatározott összeg után (járulékfizetési fels ő határ) .
2013. január 1-től szűnt meg a járulékfizetési felső határ. E módosítás azt jelentette, hogy
minden biztosítási jogviszonyból származó jövedelem után — korlát nélkül — meg kell fizetni a
10 százalékos mértékű nyugdíjjárulékot, és ez azzal jár — a nyugdíjszabályok függvényében — ,
hogy a majdani nyugellátás összegét is növeli, mivel így magasabb lesz az ellátási alap is . A
társadalombiztosítás egyik kiemelten fontos alapelve, hogy a pénzbeli társadalombiztosítás i
ellátás összege arányban álljon a biztosítottnak az ellátás fedezetére szolgáló járulék alapjáu l
szolgáló jövedelmével . Az Önök javaslata a legtöbbet keres ők közterheit csökkentené .



A Kormány eredményes nyugdíjpolitikája biztosította a Nyugdíjbiztosítási Alap pénzügyi
egyensúlyát, stabilizálta a nyugdíjrendszert, a végrehajtott profiltisztításnak köszönhet ően a
fenntarthatóság biztosított, és a nyugdíjak reálértéke folyamatosan növekszik . A járulékplafo n
eltörlésével a munkaalapú társadalom tagjainak az ellátásokra jogosultsága összhangba kerül t
az általuk vállalt terhekkel . Ennek eredményeképpen a magasabb jövedelem után több
járulékot fizet ő biztosítottak a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer „biztosítási elve” alapjá n
méltányosan és jogosan várják el, hogy a befizetéseikkel arányosan magasabb ellátásr a
legyenek jogosultak . Ezzel az intézkedéssel jelentős egyszerűsítés történt, hiszen a járulék-
megállapítása során nem kell figyelemmel lenni a felső korlátra, és ezzel együtt nem i s
merülhet fel járulék-visszatérítési igény sem . Az intézkedés az adóadminisztrációs
egyszerűsítés irányába hatott, és beleillett abba a koncepcióba, miszerint a biztosított személ y
(illetve foglalkoztatója) által megállapításra kerül ő járulékfizetési kötelezettségre vonatkoz ó
szabályok egyszerűbbek és így könnyebben teljesíthet őek legyenek. Az intézkedés hatására az
egykulcsos járulék bevezetése valósult meg, mivel megszűnt a 0 százalékos kulcs a
járulékplafon feletti jövedelmekre.

A járulékfizetés fels ő határának visszaállítása azonnali bevételkieséssel járna együtt, amely a
Nyugdíjbiztosítási Alapból folyósított ellátások fedezetét veszélyeztetné, illetve megnövelné a
központi költségvetésre es ő terheket és nem utolsó sorban méltánytalan lenne a biztosítottak
egyes csoportjaira nézve .

A nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettség jövedelemkorlát nélküli teljesítése csak az egyik oka a
magas összegű nyugdíj keletkezésének . Magasabb összegű nyugdíjak 2013 előtt is
keletkeztek, amelynek oka a magasabb jövedelem mellett a nyugdíjazás elhalasztása és a
nyugdíjkorhatár feletti továbbdolgozás . Egy-egy év továbbdolgozás a megállapítandó nyugdíj
összegét – a többlet szolgálati idő hatásán túl – 6 százalékkal emeli .

Miközben a kérdésben említett kiugróan magas nyugdíjak alig számszerűsíthetők, a
nyugdíjrendszer kifejezetten szolidáris az alacsony keresetet vagy kevés szolgálati id őt elért
biztosítottakkal, mert a nyugdíj összegét meghatározó egyik elem, a szolgálati id ő szerint i
mértékskála nem lineáris, hanem az alacsonyabb tartományban nagyobb léptékkel halad, mint
a hosszabb szolgálati idő tartományban. Akik hosszú ideig dolgoztak, fizettek járulékot, d e
körülményeik miatt nem tudtak magasabb keresetet elérni, vagy élethelyz e
tudtak kellően hosszú szolgálati időt elérni, esetleg tartósan beteg hozz
éveken, évtizedeken át, azoknak a méltányossági nyugdíjemelés nyújthat s
esetben az egyéni körülmények mérlegelése alapján adható méltányossá g
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