LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP

I. A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetése egyenlegének alakulása, feltételrendszerének
értékelése
A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a
továbbiakban: költségvetési törvény) a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap)
bevételi és kiadási főösszegét 3 118 819,4 millió forintban, „0” egyenleggel határozta meg.
A bevételi és kiadási főösszeg a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló
2016. évi XC. törvény módosításáról rendelkező 2017. évi LXXXVI. törvény 4. §-a és 10. §
(1) bekezdése értelmében 50 000,0 millió forinttal nőtt. A módosítást az időközben
bekövetkezett jogszabályi és egyéb feltételrendszer változások indokolták. A 416/2016. (XII.
14.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően 2017-ben 1,6%-os nyugdíjemelésre került
sor a tervezett 0,9% helyett. A GDP 3,5% feletti várható növekedése nyugdíjprémium
céltartalék képzését eredményezte. A megnövekedett igények miatt az egyösszegű
méltányossági előirányzat 10,0%-kal emelkedett, illetve nőtt a méltányossági alapú
nyugdíjemelésre fordítható keret is. A bevételi előirányzatokat érintő változás a szociális
hozzájárulási adó 27%-ról 22%-ra való csökkentésének, illetve a minimálbér és a garantált
bérminimum jelentősebb mértékű emeléséből adódóan a biztosítotti nyugdíjjárulék bevétel
növekedésének hatása. Ez utóbbi két tétel eredője alapján, illetve a kiadási előirányzatok
növekedése miatt az Ny. Alap egyensúlyának fenntartása érdekében költségvetési
hozzájárulás biztosítása vált szükségessé.
Év végén a kiadási főösszeg törvényi előirányzata a 2016. évi költségvetési törvény
végrehajtásáról rendelkező 2017. évi CLXX. törvény (a továbbiakban: zárszámadási törvény)
15. §-a értelmében 12 771,7 millió forinttal emelkedett az Egyéb befizetések címen, mely
befizetésre került a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet részére.
Az Ny. Alap 2017. évi költségvetése alakulásában fontos szerepet játszott, hogy a Szociális
hozzájárulási adó Ny. Alapot megillető része a költségvetési törvény 33. § (1) bekezdésében
foglaltak alapján az előző évi 76,87%-os mértékről 71,61%-ra csökkent.
A biztosítotti nyugdíjjárulék mértéke 10%, mely a teljes járulékalap után fizetendő, a
bázisévhez képest nem változott.
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 62. § (3) és (4)
bekezdése alapján 2017. november hónapban kiegészítő nyugdíjemelés végrehajtása vált
szükségessé. A 2017. január-augusztus havi tényadatok alapján az éves várható nyugdíjas
fogyasztói árnövekedés 2,4%-ban került meghatározásra, amely a januári 1,6%-os
nyugdíjemeléshez képest további 0,8%-os egyösszegű kiegészítés kifizetést indokolt, a
312/2017. (X. 31.) Korm. rendeletben szabályozottak szerint.
2017. október 31-ével az Ny. Alapot kezelő Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság
jogutódlással a Magyar Államkincstárba történő beolvadással megszűnt. A működési
pénzeszköz állománya a megszűnést megelőzően átutalásra került az Ny. Alapot 2017.
november 1-jétől kezelő Kincstár részére, amely a XV. fejezet része.

II. A Nyugdíjbiztosítási Alap bevételeinek, kiadásainak teljesítése
Az Ny. Alap a 2017. évet 3 199 820,6 millió forint bevételi és 3 205 207,4 millió forint
kiadási főösszeg mellett, 5 386,8 millió forint hiánnyal zárta.
A teljesítés alakulását a következő táblázat szemlélteti.

millió forint; százalék

Megnevezés

2016. évi
teljesítés

2017. évi
2017. évi
törvényi
törvényi
módosított
előirányzat
előirányzat

2017. évi
2017. évi telj.
2017. évi telj. a törv.
a 2016. évi
teljesítés mód. előir.
telj. %-ában
%-ában

Bevételi főösszeg

3 089 514,5 3 118 819,4 3 168 819,4 3 199 820,6

101,0

103,6

Kiadási főösszeg

3 076 742,8 3 118 819,4 3 181 591,1 3 205 207,4

100,7

104,2

Egyenleg

+12 771,7

0,0

-12 771,7

-5 386,8

Mind a bevételek, mind a kiadások teljesítése meghaladja a törvényi módosított előirányzatot.
A bevételek túlteljesülése 31 001,2 millió forint, 1,0%, a kiadásoké pedig 23 616,3 millió
forint, 0,7%.
A bevételek túlteljesülése a Szociális hozzájárulási adó és a biztosítotti nyugdíjjárulék
előirányzat feletti teljesülésével függ össze. A kiadásoknál a túlteljesülést döntően a
Nyugellátások előirányzathoz viszonyított többlete eredményezte.
Az előző évi teljesítéshez viszonyítva a bevételi főösszeg 110 306,1 millió forinttal, 3,6%-kal,
a kiadási főösszeg pedig 128 464,6 millió forinttal, 4,2%-kal növekedett.
Éves szinten az Ny. Alap bevételei az Ny. Alap kiadásainak 99,8%-át fedezték, ezáltal
5 386,8 millió forint összegű hiány képződött.
II. 1. A Nyugdíjbiztosítási Alap bevételeinek teljesítése
Az Ny. Alap 2017. évi bevételi főösszege 3 199 820,6 millió forint, mely 31 001,2 millió
forinttal, 1,0%-kal magasabb az előirányzott értéknél. A bevételek döntő hányadát (93,2%-át)
a szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillető része és a járulékbevételek, hozzájárulások,
valamint a késedelmi pótlék és bírság együttes (2 982 224,2 millió forint) összege tette ki.
Az e fejezethez tartozó alábbi összeállításban, táblázatokban 2017. évi törvényi
előirányzatként a 2017. évi törvényi módosított előirányzatok kerülnek feltüntetésre, a
viszonyítások is ennek megfelelően kerülnek bemutatásra.
II. 1. 1. Nemzeti Adó- és Vámhivataltól érkező Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot
megillető része, és Biztosítotti (egyéni) nyugdíjjárulék
A bevételek között meghatározó jelentőségű a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól (a
továbbiakban: NAV-tól) érkező szociális hozzájárulási adó, és a biztosítotti járulékbevételek
együttes 2 958 725,2 millió forint összege, amely 32 224,6 millió forinttal, 1,1%-kal
meghaladja az előirányzat értékét, az előző évi teljesítéshez képest pedig
96 659,5 millió forint összegű, 3,2%-os csökkenést mutat. A szociális hozzájárulási adó és a
biztosítotti nyugdíjjárulék előirányzat feletti teljesítésében döntő szerepe volt a gazdasági
növekedés által lehetővé vált, tervezettnél magasabb bruttó keresettömeg-növekedésnek. Az
előző évi teljesítéshez képest a csökkenést a szociális hozzájárulási adó mértékének és
megosztási arányának csökkenése okozza.

millió forint; százalék

Megnevezés

2016. évi
teljesítés

2017. évi
törvényi
módosított
előirányzat

2017. évi 2017. évi
telj. az telj. a 2016.
előir. %- évi telj. %ában
ában

2017. évi
teljesítés

NAV-tól érkező Szociális
hozzájárulási adó és
3 055 384,7 2 926 500,6 2 958 725,2
járulékbevételek összesen
Szociális hozzájárulási adó Ny.
Alapot megillető része és
2 018 507,8 1 759 696,0 1 781 764,6
munkáltatói nyugdíjbiztosítási
járulék
Biztosítotti (egyéni)
nyugdíjjárulék

1 036 876,9 1 166 804,6 1 176 960,6

101,1

96,8

101,3

88,3

100,9

113,5

A 2017. évi költségvetési törvény módosítása során a Szociális hozzájárulási adó eredeti
előirányzata 1 989 696,0 millió forintról 230 000,0 millió forinttal csökkent, így a módosított
előirányzat 1 759 696,0 millió forintban került meghatározásra. A Biztosítotti nyugdíjjárulék
eredeti 1 094 804,6 millió forintos előirányzata 72 000,0 millió forinttal került növelésre, így
a módosított előirányzat 1 166 804,6 millió forint lett.
A szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillető része 1 781 764,6 millió forint, amely
22 068,6 millió forinttal, 1,3%-kal magasabb az előirányzatnál, és 236 743,2 millió forinttal,
11,7%-kal kevesebb a bázisévi teljesítésnél, mely utóbbi oka – az I. fejezetben már említett –
szociális hozzájárulási adó mértékének, illetve megosztási arányának módosítása.
A Biztosítotti nyugdíjjárulék összege 1 176 960,6 millió forint, amely 10 156,0 millió
forinttal, 0,9%-kal magasabb az előirányzatnál, és 140 083,7 millió forinttal, 13,5%-kal több
az előző évi értéknél. A foglalkoztatottság kedvező alakulása a KSH adatokban is nyomon
követhető, mely szerint a bruttó átlagkereset 12,9%-kal, az alkalmazottak száma pedig
1,6%-kal nőtt a bázisévhez képest, az ezen adatok alapján számított bruttó keresettömeg pedig
14,7%-kal emelkedett.
II. 1. 2. Egyéb járulékok és hozzájárulások
millió forint; százalék

Megnevezés
Egyéb járulékok és
hozzájárulások összesen
Megállapodás alapján
fizetők járulékai
Egyszerűsített
foglalkoztatás utáni
közteher

2016. évi
teljesítés

2017. évi
törvényi
módosított
előirányzat

2017. évi
teljesítés

2017. évi telj.
az előir. %ában

2017. évi
telj. a
2016.évi
%-ában

15 024,6

16 026,2

16 975,6

105,9

113,0

844,0

1 020,7

843,5

82,6

99,9

14 180,6

15 005,5

16 132,1

107,5

113,8

Egyéb járulékok és hozzájárulások összege 16 975,6 millió forint, amely összességében
949,4 millió forinttal, 5,9%-kal magasabb az előirányzatnál, és 1 951,0 millió forinttal,
13,0%-kal magasabb a bázisidőszaki értéknél. Az Egyéb járulékok és hozzájárulások egyes
jogcímeinek teljesítése a következők szerint alakult.

−

A Megállapodás alapján fizetők járulékainak 843,5 millió forint összege 177,2 millió
forinttal, 17,4%-kal elmarad az előirányzattól, és 0,5 millió forinttal, 0,1%-kal kevesebb
a bázisévi teljesítésnél. E járulékok megfizetése az 1997. évi LXXX. törvény 34. és
35. §-a alapján történik, nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező
jövedelem szerzése céljából, mértéke 34%, mely a bázisévhez képest nem változott. E
járulékbevételek csökkenése összefügg azzal, hogy a megállapodás-kötések száma az
elmúlt években folyamatosan csökkent. 2016. év végén az érvényben lévő
megállapodások száma 1 747 darab, 2017. december 31-én pedig 1 615 darab volt. Az
ügyfelek 2017. évben 411 darab új megállapodást kötöttek, miközben 543 megállapodás
szűnt meg. A 2017-ben létrejött megállapodások 75,7%-a szolgálati idő és nyugdíj
alapjául szolgáló átlagkereset, 22,1%-a az öregségi teljes, illetve résznyugdíjra
jogosultsághoz hiányzó szolgálati idő megvásárlása, 2,2%-a pedig felsőoktatási
intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányok idejének
szolgálati időként történő elismerése céljából került megkötésre.

−

Az Egyszerűsített foglalkoztatás után fizetendő közteher Ny. Alapot megillető része
16 132,1 millió forint összegben teljesült, amely 1 126,6 millió forinttal, 7,5%-kal
magasabb az előirányzatnál, és 1 951,5 millió forinttal, 13,8%-kal meghaladja a
bázisévi teljesítést. A 2010. évi LXXV. törvény 8. § (2) bekezdése alapján e közteher 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 E. Alapnak, 6,8%-ot az NFA-nak utal át (13. § (2) bek.).

II. 1. 3. Késedelmi pótlék, bírság

Megnevezés

Késedelmi pótlék,
bírság

2016. évi
teljesítés

9 121,8

2017. évi
törvényi
módosított
előirányzat
11 473,0

millió forint; százalék
2017. évi
2017. évi
2017. évi
telj. a
telj. az
teljesítés előir. %2016. évi
ában
%-ában
6 523,4

56,9

71,5

2001. január 1-jétől a NAV késedelmi pótlék és bírság számlájára befolyt összegből a
társadalombiztosítás pénzügyi alapjait megillető összeget a NAV számolja ki. A számítás
alapja a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló
1992. évi LXXXIV. törvény 13. számú mellékletében szereplő képlet.
Késedelmi pótlék, bírság címen 6 523,4 millió forint érkezett az Ny. Alap számlájára, amely
4 949,6 millió forinttal, 43,1%-kal kevesebb az előirányzatnál, és 2 598,4 millió forinttal,
28,5%-kal elmarad az előző évi teljesítéstől.

II. 1. 4. Költségvetési hozzájárulások
millió forint; százalék
Megnevezés
Költségvetési
hozzájárulások
Tervezett
pénzeszköz-átvétel

2016. évi
teljesítés
0,0
0,0

2017. évi
törvényi
módosított
előirányzat

2017. évi
teljesítés

2017. évi
telj. az előir.
%-ában

208 000,0

208 000,0

100,0

208 000,0

100,0

208 000,0

A tervezett pénzeszköz átvételre a módosított költségvetési törvény előírásainak megfelelően
208 000,0 millió forint összegben került sor.
II. 1. 5. Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek

Megnevezés
Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel
kapcs. egyéb bevételek
Kifizetések visszatérülése és
egyéb bevételek

millió forint; százalék
2017. évi
2017. évi
telj. az
telj. a 2016.
előir. %évi %-ában
ában

2016. évi
teljesítés

2017. évi
törvényi
módosított
előirányzat

2017. évi
teljesítés

5 511,8

4 863,6

4 957,3

101,9

89,9

5 511,8

4 863,6

4 957,3

101,9

89,9

A nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek 4 957,3 millió forint
összegben teljesültek, amely 93,7 millió forinttal, 1,9%-kal meghaladja az éves előirányzatot,
és 554,5 millió forinttal, 10,1%-kal kevesebb a bázisidőszaki teljesítésnél.
Az itt kimutatott bevételek 44,4 %-át, 2 198,6 millió forintot a magán-nyugdíjpénztárak
átutalásai, illetve ehhez kapcsolódóan a reálhozam átutalások teszik ki. A bázisévhez
viszonyítva ezen összeg 9,8 millió forinttal, 0,4%-kal emelkedett.
Az egyéb bevételek teljesítésénél kiemelendő még a – tárgyévet megelőző évhez kapcsolódó
– jogalap nélkül felvett ellátások megtérülése, melynek részaránya 20,7%. A jogalap nélkül
felvett ellátásokkal kapcsolatos megtérülések összege 2017-ben 1 024,7 millió forint, amely
227,9 millió forinttal, 18,2%-kal alacsonyabb az előző évi értéknél.
Az Ny. Alapot megillető visszatérítések és egyéb végleges bevételek részaránya összesen
19,4%-ot tesz ki, összege 960,9 millió forint, amely 102,0 millió forinttal csökkent a bázis
évhez képest.
A különféle egyéb bevételekből (megtérített ellátások, megtérítés a biztosítóktól
[168/1997. (X.6.) Korm. rendelet 76/B. §], egyéb kárigény megtérítés, mulasztási bírság,
késedelmi kamat, stb.) az Ny. Alapnak 773,3 millió forint bevétele keletkezett, ezen összeg
234,3 millió forinttal alacsonyabb a bázis évi értéknél. Ezen belül jelentősen csökkent a
megtérítendő
ellátás
bevétele
(87,8 millió forinttal),
a
kárigény
megtérítés
(70,1 millió forinttal), továbbá a nyugdíjtranszfer bevétel (59,2 millió forinttal).

II. 1. 6. Vagyongazdálkodással kapcsolatos bevételek

11,3

2017. évi
törvényi
módosított
előirányzat
1,0

11,3

1,0

2016. évi
teljesítés

Megnevezés
Vagyongazdálkodás bevételei
Ellátások fedezetére szolgáló
vagyongazdálkodás bevételei

millió forint; százalék
2017. évi 2017 évi
2017. évi telj. az
telj. a
teljesítés előir. %- 2016. évi
ában
%-ában
9,5
950,0
84,1
9,5

950,0

84,1

A vagyongazdálkodással kapcsolatos bevételek 9,5 millió forint összegű teljesítése az Ny.
Alapot járuléktartozás fejében megillető pénzkövetelések tárgyévi 8,8 millió Ft-os
megtérüléséből, illetve az egyéb bérleti- és lízingdíj bevételek 0,7 millió Ft-os megtérüléséből
származik.
II. 1. 6. Működési célú bevételek

Megnevezés

Működési bevételek
Intézményi működési
bevételek
Működési célú
támogatások áht-n belülről
Működési célú átvett
pénzeszközök
Felhalmozási és tőke jellegű
bevételek
Felhalmozási saját
bevételek
Felhalmozási célú
támogatások áht-n belülről
Felhalmozási célú átvett
pénzeszközök
Működési célú bevételek
összesen

2016. évi
teljesítés

2017. évi
törvényi
módosított
előirányzat

2017. évi
teljesítés

millió forint; százalék
2017. évi
2017. évi
telj. a
telj. az előir.
2016. évi
%-ában
%-ában

4 423,5

1 955,0

3 481,2

178,1

78,7

176,9

105,0

150,4

143,2

85,0

4 119,9

1 840,0

3 190,7

173,4

77,4

126,7

10,0

140,1

1 401,0

110,6

36,8

-

1,1

-

0

-

35,7

-

4 460,3

1 955,0

1 148,4

-

3 120,7

-

-

1 123,7

-

-

24,7

-

-

4 629,6

236,8

69,
2
103,8

Az Ny. Alap 2017. évi működési célú bevétele az eredeti előirányzatként tervezett
1 955,0 millió forinttal szemben 4 629,6 millió forintra teljesült, ami az eredeti előirányzatot
2 674,6 millió forinttal (136,8%-kal) haladja meg. Az előirányzotthoz viszonyított
többletbevételt befolyásolta:
-

a központi költségvetéstől az eredeti előirányzatban nem szereplő kiadások
finanszírozására 2017. év során átvett 94,9 millió forint,
az informatikai rendszerek megfelelő színvonalú működéséhez biztosított
400,0 millió forint az 1445/2017. (VII. 6.) Korm. határozat alapján,
az elkülönített állami pénzalapból a közfoglalkoztatás támogatására átvett
9,7 millió forint,
Európai Uniós programok finanszírozására bevont 2 259,6 millió forint,
a lakáscélú támogatásra korábbi években nyújtott kölcsönök visszatérüléseként befolyt
és a költségvetésbe bevont 24,7 millió forint,

-

valamint a költségtérítések és saját működési bevételek 114,3 millió forint összegű
elmaradása.

Az összes működési célú bevételen belül az intézményi működési bevétel az eredeti
előirányzatként tervezett 105,0 millió forinttal szemben 150,4 millió forintra teljesült, amely
főként bérleti díj bevételből, költségtérítésekből, valamint az alkalmazottak különféle térítési
díjaiból tevődött össze.
A működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 840,0 millió forint előirányzata
3 190,7 millió forint összegben teljesült, melyből:
−
−
−
−

−
−
−

44,0 millió forint a pénzbeli kárpótlás, a Párizsi Békeszerződés alapján folyósított
életjáradékok Nemzetgazdasági Minisztérium általi időarányos működési
költségtérítésének összege,
1 469,3 millió forint az Emberi Erőforrások Minisztériumtól kapott, a jövedelempótló és
kiegészítő szociális támogatások működési költségeinek időarányos megtérítése,
36,9 millió forint a termőföld állam által életjáradék fizetése ellenében történő
megszerzése alapján folyósított életjáradékkal kapcsolatos Nemzeti Földalapkezelő
Szervezet általi költségtérítés,
94,9 millió forint a központi költségvetés céltartalékából átadott összeg, nevezetesen a
költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációjához nyújtott
támogatás összege 39,7 millió forint, a minimálbér és a garantált bérminimum
emelkedésével kapcsolatos többletkiadások megtérítése pedig 55,2 millió forint,
9,7 millió forint a közfoglalkoztatás támogatása a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból,
400,0 millió forint a 1445/(2017. (VII.6.) Korm. határozattal biztosított összeg,
1 135,9 millió forint Európai Uniós támogatások, melyből
= 816,3 millió forint KÖFOP-1.0.1-VEKOP-15-2016-00024 azonosító számú projekt
finanszírozására
= 43,1 millió forint EFOP-1.9.5-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú projekt
finanszírozására
= 15,9 millió forint
EFOP-1.1.1-15-2015-00001
azonosító
számú
projekt
finanszírozására
= 11,7 millió forint
EFOP-1.9.7-16-2017-00001
azonosító
számú
projekt
finanszírozására
= 248,9 millió forint EFOP-1.9.4-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú projekt
finanszírozására átvett összeg.

Az államháztartáson kívüli pénzeszköz átvétel 140,1 millió forintra teljesült, melyből
119,9 millió forint a Hadigondozottak Közalapítványának a hadigondozotti ellátások
folyósításával, 20,2 millió forint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nek vagyoni kárpótlás
folyósításával kapcsolatos működési költségtérítése.
A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 123,7 millió forint bevétele a
következő Európai Uniós projektek támogatását tartalmazza:
−
−
−
−
−

665,4 millió forint KÖFOP-1.0.1-VEKOP-15-2016-00024 azonosító számú projekt
finanszírozására
12,1 millió forint EFOP-1.9.5-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú projekt
finanszírozására
320,4 millió forint
EFOP-1.1.1-15-2015-00001
azonosító
számú
projekt
finanszírozására
60,9 millió forint EFOP-1.9.7-16-2017-00001 azonosító számú projekt finanszírozására
40,0 millió forint
VEKOP-7.1.3-15-2016-00001
azonosító
számú
projekt
finanszírozására

−

24,9 millió forint EFOP-1.9.4-VEKOP-16-2016-00001
finanszírozására átvett összeg.

azonosító

számú

projekt

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek összege 24,7 millió forint, mely a munkáltatói
lakáskölcsönök visszatérüléséből a működési költségvetésbe bevont összeg.
II. 1. 7. A Nyugdíjbiztosítási Alap likviditása, a Kincstári Egységes Számlához
kapcsolódó megelőlegezési számla igénybevételének alakulása
A likviditás és a hitelállomány alakulását az Ny. Alap esetében elsősorban a szociális
hozzájárulási adó, valamint a járulékbevételek és hozzájárulások bevételei és a nyugdíj
kifizetések közötti időbeli és összegszerű eltérés, valamint – július hónaptól – a „tervezett
pénzeszköz-átvétel” összege és ütemezése határozta meg. Az Ny. Alap 2017. január 1-jén
nem rendelkezett hitelállománnyal, összefüggésben azzal, hogy a 2016. évi költségvetése
12 771,7 millió forint többlettel teljesült. 2017. december 31-én a hitelszámla egyenlege
szintén „0” volt a „tervezett pénzeszköz-átvétel” jóváírásának eredményeként. Az Ny. Alap
2017. évi költségvetése 5 386,8 millió forint hiánnyal teljesült.
Az Ny. Alap az év folyamán 88 naptári napon bevételi többlettel rendelkezett, hitelállománya
277 napon volt, amelynek átlagos összege a meghitelezett napokra vonatkozóan
58 175,0 millió forint/nap összeget tett ki. Az egyes hónapokra vonatkozó átlagos összegek
azonban jelentős eltéréseket mutatnak. 2017. évben minden hónapban szükség volt hitel
igénybevételére, az Ny. Alap havonta átlagosan 23 napon rendelkezett hitelállománnyal.
December hónapban 28 napon volt hitelállomány, amely jelentősen csökkent a szociális
hozzájárulási adó és a biztosítotti járulékbevételek beérkezését követően. December 29-én a
tervezett pénzeszköz-átvétel jóváírása után a hitelállomány nullára csökkent, azonban
december 31-én a – a 2016. évi zárszámadási törvény 15. §-ában meghatározott,
12 771,7 millió forint – költségvetési befizetések teljesítését követően hiány mutatkozott.
Az átlagos hitelállomány – a meghitelezett napokra vonatkozóan – a bázisévhez képest nőtt
(2016. évben 56 703,5 millió forint volt), a meghitelezett napok száma szintén emelkedett – a
2016. évi 101 napról 277 napra – elsősorban annak eredményeként hogy a szociális
hozzájárulási adó, valamint a járulékbevételek és hozzájárulások napi bevétele elmaradt a
kiadások összegétől.
II. 2. A Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásainak teljesítése
Az Ny. Alap 2017. évi kiadásainak összege 3 205 207,4 millió forint, amely 23 616,3 millió
forinttal, 0,7%-kal magasabb a törvényi módosított előirányzatnál, és 128 464,6 millió
forinttal, 4,2%-kal haladja meg a bázisidőszaki értéket.
Az előirányzathoz képest jelentkező 0,7%-os többletkiadás alapvető oka a 2017. novemberi
0,8 %-os egyösszegű kiegészítő nyugdíjintézkedés, melyről – a törvényi rendelkezésnek
megfelelően – a módosított költségvetés elfogadását követően született döntés.
A kiadási főösszegen belül a Nyugellátások teljesítése 3 171 331,8 millió forint, az Egyéb,
ellátáshoz kapcsolódó kiadásoké 5 021,6 millió forint, a Vagyongazdálkodás kiadásai 2,5
millió forint, az Egyéb befizetéseké 12 771,7 millió forint, a működési célú kiadásoké pedig
16 079,8 millió forint. A kiadási főösszeg meghatározó részét (98,9%-át) a nyugellátások
képezik.

II. 2. 1. Nyugellátások
Az Ny. Alap 2017-ben is a saját jogú nyugellátásokat (öregségi nyugdíj, ezen belül a
korbetöltött öregségi nyugdíj, valamint a legalább 40 év jogosultsági idővel rendelkező nők
részére megállapított öregségi nyugdíj), valamint a hozzátartozói nyugdíjakat (özvegyi
nyugdíjak főellátásként és kiegészítésként, szülői nyugdíj, árvaellátás) finanszírozta. Az Ny.
Alap 2017. évi nyugdíjkiadása 3 171 331,8 millió forintot tett ki, mely a KSH – 2018. június 5-ei
évközi – STADAT 3.1.9. adattáblája alapján a GDP 8,3%-a. A kiadás éves szinten 2 millió
164 ezer személy ellátását fedezte.
II. 2. 1. 1. A Nyugdíjbiztosítási Alap 2017. évi nyugdíjkiadása – főbb adatok
A Nyugdíjbiztosítási Alap nyugdíjprémiumot és november havi nyugdíj kiegészítést is
tartalmazó 2017. évi nyugdíjkiadása 3 171 331,8 millió forint. A teljesítés 19 799,8 millió
forinttal, 0,6%-kal magasabb a módosított törvényi előirányzat éves összegénél.
A nyugdíjprémium kiadási összegének figyelembevétele nélkül számolva, a
nyugdíjkiadás összege 3 147 317,6 millió forint. Ez az összeg a 3 127 472,0 millió forintos
módosított előirányzati összegnél 19 845,6 millió forinttal, 0,6%-kal magasabb.
A Nyugdíjbiztosítási Alapból finanszírozott nyugellátások főbb ellátáscsoportjainak 2017. évi
kiadási adatait a következő táblázat tartalmazza.
A Nyugdíjbiztosítási Alap 2017. évi nyugdíjkiadása

Megnevezés

Öregségi nyugdíj
Korhatár felettiek öregségi nyugdíja
Nők korhatár alatti nyugellátása
Hozzátartozói nyugellátás
Árvaellátás
Özvegyi nyugdíj összesen
Özvegyi nyugdíj főellátásként
Özvegyi nyugdíj kiegészítésként
Egyszeri segély
NYUGDÍJKIADÁS (nyugdíjprémium és
egyszeri juttatás nélkül)

millió forint; ezer fő, ezer ellátás; Ft/fő/hó
Egy ellátottra jutó
átlagos
Létszám
kifizetés

Kiadás
2 775 540,3

2 025

114 241

2 649 956,3

1 874

113 366

225 584,0

150

125 160

371 237,2

787

31 182,5

64

340 054,7

723

59 912,5

75

280 142,2

648

3 147 317,6
22 461,6

Egyszeri juttatás

1 552,7

NYUGDÍJKIADÁS MINDÖSSZESEN
(nyugdíjprémiummal és egyszeri
juttatással)
a)

b)

66 401
a)

36 044

540,1

Nyugdíjprémium

Nyugdíjprémium és egyszeri juttatás együtt

40 753

2 164

121 223

24 014,2

3 171 331,8

A hozzátartozói kiegészítő ellátásban részesülők száma szerepel a sajátjogú nyugdíjaknál is, így az
összlétszámot nem emeli.
A fő- és kiegészítő ellátások együttes összegének egy ellátott személyre vetítésével (tehát a főellátások
2 millió 164 ezres létszámának figyelembevételével) számolt érték.

b)

2017 novemberében a nyugellátásokat érintő, januárra visszamenőleges 0,8%-os
nyugdíjintézkedés mellett, nyugdíjprémium illetőleg egyszeri juttatás kifizetésére is sor került,
mivel a GDP növekedés tárgyévben várható mértéke meghaladta a 3,5% százalékot. A 4,1%os GDP növekedés alapján járó nyugdíjprémium és egyszeri juttatás kiadása a nyugellátások
vonatkozásában a Nyugdíjbiztosítási Alapot terhelte. (A 40 év jogosultsági idő alapján
megállapított, nők korhatár alatti nyugellátása és az ideiglenes özvegyi nyugdíj egyszeri
juttatás jogcímen részesült a nyugdíjprémium céltartalék előirányzati összegéből.) A
nyugdíjprémium és egyszeri juttatás kiadása 2017-ben összességében 24 014,2 millió forint
volt.
II. 2. 1. 2. A nyugdíjkiadás alakulása az előirányzatához és az előző évhez viszonyítva
II. 2.1.2.1. A nyugdíjkiadások megoszlása
A nyugdíjkiadás döntő hányadát, mintegy 88,2%-át az öregségi nyugdíjakra fizették ki. Ezen
az ellátási csoporton belül a korhatár feletti öregségi nyugdíjakra fordított kiadás a teljes
nyugellátási kiadás 81,0%-a volt. A hozzátartozói ellátások kiadáson belüli részaránya 11,8%,
melynek döntő részét (az összkiadás 8,9%-át) a kiegészítő ellátások kiadásai tették ki.
A Nyugdíjbiztosítási Alapból finanszírozott nyugellátások főbb ellátáscsoportjainak 2017. évi
kiadását – összehasonlítva a megelőző év tényadataival és a tárgyévi előirányzattal – a
következő táblázat részletezi.
A Nyugdíjbiztosítási Alapból finanszírozott nyugellátások főbb ellátáscsoportjainak
kiadási adatai

Megnevezés

Öregségi nyugdíj
Korhatár felettiek öregségi
nyugdíja
Öregségi nyugdíjként
megállapított
Korhatár feletti
rokkantsági
nyugdíjakból átsorolt
Nők korhatár alatti
nyugellátása
Hozzátartozói nyugellátás
Árvaellátás
Özvegyi nyugellátás
Özvegyi nyugdíjak
főellátásként
Özvegyi nyugdíjak
kiegészítésként
Egyszeri segély
NYUGDÍJKIADÁS
(nyugdíjprémium és egyszeri
juttatás nélkül)

2016. évi
tény

2017. évi
eredeti
előirányzat

2017. évi
módosított
előirányzat

2017. évi
tény

2 683 144,1

2 735 046,0

2 760 936,0

2 775 540,3

100,5

103,4

2 477 827,7

2 501 121,5

2 527 011,5

2 549 956,3

100,9

102,9

2 098 256,9

2 173 269,9

103,6

379 570,8

370 353,3

97,6

205 316,4

233 924,5

233 924,5

225 584,0

96,4

109,9

369 856,4

365 986,0

365 986,0

371 237,2

101,4

100,4

32 565,8

31 474,0

31 474,0

31 182,5

99,1

95,8

337 290,6

334 512,0

334 512,0

340 054,7

101,7

100,8

63 989,4

59 912,5

93,6

273 301,2

280 142,2

102,5

532,0

500,0

550,0

540,1

98,2

101,5

3 053 532,5

3 101 532,0

3 127 472,0

3 147 317,6

100,6

103,1

24 060,0

24 014,2

99,8

3 151 532,0

3 171 331,8

100,6

Nyugdíjprémium és egyszeri
juttatás együtt
NYUGDÍJKIADÁS
MINDÖSSZESEN
(nyugdíjprémiummal és
egyszeri juttatással)

millió forint; százalék
2017. évi
2017. évi
tény/2017.
tény/
évi
2016. évi
módosított
tény
előirányzat

3 053 532,5

3 101 532,0

103,9

II. 2.1.2.2. A nyugdíjkiadások alakulása az előirányzathoz viszonyítva
2017-ben a nyugellátások kiadási előirányzata év közben módosult. A júniusban elfogadott
változtatást az indokolta, hogy a 2017 januárjában végrehajtott, az inflációs prognózishoz
igazodó 1,6%-os nyugdíjemelés az eredetileg tervezett 0,9%-ot meghaladta. Ugyancsak
beépült a módosított előirányzatba a GDP növekedés előzetes adata alapján tervezett, majd
2017 novemberében végrehajtott nyugdíjprémium (és egyösszegű kifizetés). Az eredetileg
elfogadotthoz képest a méltányossági kifizetések (nyugdíjemelés, egyszeri segély)
előirányzata is 70 millió forinttal emelkedett.
A 3 151 532,0 millió forintos, módosított (nyugdíjprémiumot, egyszeri juttatást is tartalmazó)
előirányzatot
a
2017.
évi
3 171 331,8 millió forintos
tényleges
kiadás
19 799,8 millió forinttal, 0,6%-kal haladta meg. Ennek alapvető oka a 2017. novemberi 0,8%os kiegészítő intézkedés, melyről – a törvényi rendelkezésnek megfelelően – a módosított
költségvetés elfogadását követően született döntés.
Az öregségi nyugdíjak ellátáscsoportján belül a legnagyobb kiadási tételt képviselő, korhatár
feletti öregségi nyugdíjak 2 527 011,5 millió forintos módosított kiadási előirányzatához
viszonyítva a 2 549 956,3 millió forintos tényadat 22 944,8 millió forinttal magasabb, amely
0,9%-os túllépést mutat.
korhatár
alatti
nyugellátásának
225 584,0 millió forintos
kiadása,
A
nők
8 340,5 millió forinttal, 3,6%-kal marad el a 233 924,5 millió forintos előirányzatától. Az
előirányzathoz képest alacsonyabb kiadás a vártnál mérsékeltebb létszámnövekedéssel
magyarázható.
Az özvegyi nyugdíjak 340 054,7 millió forintos tényleges kiadása 5 542,7 millió forinttal,
1,7%-kal magasabb a 334 512,0 millió forintos előirányzatánál. Az árvaellátás
31 182,5 millió forint tényleges kiadása 291,5 millió forinttal, 0,9%-kal kisebb a
31 474,0 millió forintos tervezett összegnél. Összességében a hozzátartozói nyugellátásokra
fordított 371 237,2 millió forintos kifizetés 5 251,2 millió forinttal, 1,4%-kal haladta meg a
365 986,0 millió forintos előirányzatot.
A méltányossági kifizetésekből az egyszeri segélyezésre felhasználható összeg az eredetileg
elfogadott törvényi előirányzathoz képest 50 millió forinttal megemelt összegben állt
rendelkezésre. Az 550,0 millió forintos módosított előirányzati összeghez képest
540,1 millió forint került felhasználásra. A teljesítés 98,2%-os volt.
II. 2.1.2.3. A nyugdíjkiadások alakulása az előző évhez viszonyítva
Az összeállítás ezen része a 2017. évi nyugdíjkiadást – az ellátások összegébe nem beépülő –
nyugdíjprémium és egyszeri juttatás kiadásai nélkül mutatja be.
A
bázisévi
3 053 532,5 millió forintos
nyugdíjkiadáshoz
viszonyítva
2017-ben
93 785,1 millió forinttal, 3,1%-kal növekedett a nyugdíjkiadás. A növekedést az alábbi
tényezők határozták meg.
A kiadásnövekedés összetevői
A kiadásnövekedés levezetésekor (eltérően a Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetési adataitól)
a visszaérkezett tételek levonását megelőző kiadási értékekkel, vagyis a folyósított
ellátásokkal szükséges számolni. (Ez a kiadás feleltethető meg az ellátási létszámnak.)
A visszaérkezett ellátások 5,8 milliárd forint összegű kiadási tételének levonása nélküli,
folyósított ellátási összeg 3 059,4 milliárd forint volt 2016-ban. A 2017. évi folyósított kiadási
összeg 3 153,5 milliárd forint, amely szintén tartalmazza a visszaérkezett tételek
6,2 milliárd forintos kiadását.

Kiadásokra ható tényezők:
A folyósított kiadásokra:
− 3,2%-os átlagnövekedés – a Kormány 416/2016. (XII. 14.) rendeletében foglaltaknak
megfelelően végrehajtott 1,6%-os emelés és a 312/2017. (X. 31.) Korm. rendelet szerinti
0,8%-os egyösszegű kiegészítés, a 0,8%-os állomány összetétel-változás; valamint
− 0,1%-os létszámcsökkenés hatott.
A folyósított ellátások kiadás-emelkedésének átlag- és létszámösszetevői a következők:
3 059,4 milliárd forint (2016. évi nyugdíjkiadás) * 1,03213 (átlagos ellátási összeg
emelkedése) * 0,9987 (létszámváltozás) ~ 3 153,5 milliárd forint (2017. évi nyugdíjkiadás).
A 3 153,5 milliárd forintos nyugdíjkiadási összegből a visszaérkezett ellátások 2017. évi
6,2 milliárd forintos összegét levonva adódik a 3 147,3 milliárd forintos költségvetési összeg.
A Nyugdíjbiztosítási Alap nyugdíjkiadásainak növekedésében az egyes tényezők hatása a
következő:
- nyugdíjemelés
- cserélődés, összetétel-változás
- létszámváltozás
- visszautalt ellátások miatti korrekció (kerekítve)
Együttesen:

72,5
25,6
-4,0
-0,3
93,8

milliárd forint
milliárd forint
milliárd forint
milliárd forint
milliárd forint

Méltányossági emelések, ellátások
A méltányossági emelések hatására a 2017. évi kiadás 1 267,3 millió forinttal emelkedett.
Ebből tárgyévi emelésekre 719,5 millió forintot fizettek ki, míg az előző évi emelések
áthúzódó hatása mintegy 547,8 millió forint volt.
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény szerint a
Nyugdíjbiztosítási Alap fejezeténél a Nyugellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére
méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra 200 millió forint, méltányossági
alapú nyugdíjemelésre 720 millió forint, egyszeri segélyre 550 millió forint volt
felhasználható. (Az eredeti előirányzatok az I. negyedévben beérkező kérelmek magas
számára tekintettel kerültek növelésre.)
2017-ben 72 738 fő kérelmezett méltányossági nyugdíjemelést, közülük közel 33 983 személy
igényét teljesítették. A teljesítési arány az elbírált kérelmek számához viszonyítva 47%-os, az
egy főre jutó emelés havi átlaga mintegy 3 356 forint.
A nyugdíjak méltányossági jogkörben történő megállapítása iránt mintegy 2 482 fő nyújtott
be kérelmet, melyből 918 fő részére állapítottak meg nyugellátást. A megállapított ellátások
száma az elbírált ügyekhez viszonyítva 38,6%-os volt. A 25. életévüket betöltött,
továbbtanulók árvaellátásának továbbfolyósítása iránti kérelmet 2017-ben 772 fő nyújtott be;
az év során elbíráltak közül 498 kérelmet teljesítettek.
Egyszeri segély iránti kérelmet 56 949 fő nyújtott be. Az összes elbírált kérelemből
31 846 teljesítésére került sor (56,4%). A segélyek átlagösszege mintegy 16 957 forint volt.

Ellátások átlaga
A Nyugdíjbiztosítási Alapból finanszírozott nyugellátások átlagos összege*
Ft/fő/hó; százalék
Megnevezés

2016. évi
átlag

2017. évi
átlag

2016=100

Öregségi nyugdíj

110 808

114 241

103,1

Korhatár felettiek öregségi nyugdíja
Nők korhatár alatti nyugellátása
Hozzátartozói nyugellátás

109 980
121 887

113 366
125 160

103,1
102,7

40 460

40 753

100,7

Özvegyi nyugdíjak főellátásként

65 422

66 401

101,5

Özvegyi nyugdíjak kiegészítésként

34 998

36 044

103,0

117 455

121 223

103,2

Árvaellátás
Özvegyi nyugellátás

ELLÁTÁSOK ÖSSZESENa)

* A visszaérkezett ellátások figyelembevételével számolt ellátási kiadás alapján.
a)
A fő- és kiegészítő ellátások együttes kiadásának egy főre jutó összege. Az
átlagösszegek némileg eltérnek a ténylegesen folyósított (csökkentés nélkül számított)
átlagoktól.

Az ellátási átlagösszegek növekedésében a nyugdíjemelés mellett a nyugdíjas állomány
belső összetételének változásából adódó hatás is szerepet játszott. Ennek legfontosabb
eleme, hogy a viszonylag alacsony összegű hozzátartozói főellátások (özvegyi nyugdíj,
árvaellátás) létszáma jelentősen (7,8, illetve 4,9 százalékkal) csökkent a vizsgált
időszakban. Így az állományban megnőtt a jóval magasabb átlagos összegű öregségi
nyugdíjak részaránya. Tovább növeli az ellátási átlagot az állományba belépettek és
kikerültek ellátásának különbsége (az ún. cserélődés). Nagyrészt ezek eredményeként (illetve
egyéb kisebb jelentőségű folyamatok hatására) az egy főre jutó ellátás az intézkedéseken túl
0,8%-kal emelkedett.
Ellátások száma
2017-ben átlagosan 2 millió 164 ezer fő részesült a Nyugdíjbiztosítási Alapból finanszírozott
nyugellátásban. Ez 2,9 ezer fővel, 0,1%-kal alacsonyabb az előző év átlagos létszámánál,
tehát érdemben nem változott. Ennek legfontosabb oka, hogy 2017. első félévében – a
nyugdíjkorhatár-emelési folyamat miatt – aktuálisan egy korosztály sem érte el a
nyugdíjkorhatárt. Ennek hatása kompenzálta az 1953-ban született korosztály 2016-os
megállapításainak, illetve a korhatár alattiak ellátásában részesülők korhatár-betöltésének
áthúzódó hatását. Az 1954. I. félévében született korosztály nyugdíjba menetele 2017-ben
még csak mérsékelten emelte a létszámot, a későbbiekben ez a hatás erősödik.

A Nyugdíjbiztosítási Alapból finanszírozott ellátások főbb ellátáscsoportjainak létszáma
Megnevezés

ezer fő, ezer ellátás; százalék
2017. év/
2017. év
2016. év
2 024,6
100,3

2016. év

Öregségi nyugdíj

2 017,9

Korhatár felettiek öregségi nyugdíja
Nők korhatár alatti nyugellátása

1 877,5

1 874,4

99,8

140,4

150,2

107,0

67,1

63,8

95,1

732,3

722,9

98,7

81,5

75,2

92,2

650,7

647,7

99,5

2 166,4

2 163,6

99,9

Hozzátartozói nyugellátás
Árvaellátás
Özvegyi nyugellátás
Özvegyi nyugdíjak főellátásként
Özvegyi nyugdíjak
kiegészítésként
LÉTSZÁM ÖSSZESENa)
a)

A hozzátartozói kiegészítő ellátásban részesülők száma szerepel a saját jogú nyugdíjaknál is, így az
összlétszámot nem emeli.

A korhatár feletti öregségi nyugdíjak létszáma 0,2%-kal alacsonyabb a vizsgált időszakban
az előző évhez képest. Ebből az ellátotti körből a megállapításkor is öregségi nyugdíjasok
száma 0,5%-kal emelkedett 2017-ben. A korhatár feletti rokkantsági nyugdíjakból átsorolt
korbetöltött öregségi nyugdíjasok száma viszont tovább mérséklődött, 4,3%-kal.
Tovább folytatódott a hozzátartozói főellátások számának – demográfiai és jogszerzési okok
miatti – hosszú évek óta tartó visszaesése is, 9,6 ezer fővel, 6,5%-kal csökkent a létszám. A
kiegészítő ellátások számában is mérséklődés tapasztalható 2017-ben.
II. 2. 1. 3. Tájékoztatás a Nyugdíjbiztosítási Alap visszaérkezett ellátásairól
A Nyugdíjbiztosítási Alap 2017. évi nyugdíjkiadását csökkentő, visszaérkezett ellátások
összege 6 150,9 millió forint. A 2016. évi visszaérkezett tételek 5 828,3 millió forintos
összegéhez viszonyítva a 2017. évi összeg 322,6 millió forinttal, 5,5%-kal magasabb.
Az alábbi táblázat a visszaérkezések részletes adatait mutatja be ellátásonkénti bontásban.
Visszaérkezett ellátások az főkönyvi elszámolások alapján
Kiadás
(millió forint)

Ellátás
2016.

2017.

Öregségi nyugdíj
korbetöltött öregségi nyugdíj
- öregségi nyugdíjként megállapított nyugdíj
- korhatár feletti rokkantsági nyugdíjakból
átsorolt öregségi nyugdíj
- a nők korhatár alatti nyugellátásából
korbetöltéskor átsorolt öregségi nyugdíj
nők korhatár alatti nyugellátása
Hozzátartozói nyugellátás
árvaellátás
özvegyi nyugdíj
- özvegyi nyugdíj főellátásként
- özvegyi nyugdíj kiegészítésként
Egyszeri segély

4 801,8
4 699,1
3 755,2

5 061,8
4 996,9
3 979,6

943,9

1 015,5

102,7
1 025,9
101,6
924,4
257,4
666,9
0,5

64,9
1 088,9
78,0
1 010,9
270,0
740,9
0,2

ÖSSZESEN:

5 828,3

6 150,9

1,8

A nyugdíjprémiumhoz kapcsolódó visszaérkezések 2017. évi összege 35,3 millió forint.
II. 2. 1. 4. Reálérték alakulásának értékelése
A nyugdíjak reálértékének alakulását kétféle megközelítésben vizsgáljuk. Az egyik arra ad
választ, hogy az állományban folyamatosan benn levők nyugdíjának reálértéke hogyan
változott. Tehát a nyugdíjemelések (és egyéb nyugdíjnövelő intézkedések) fogyasztói
árszínvonalhoz viszonyított változását méri.
A tartósan állományban levőkre vonatkozó reálérték-index azonban nem a teljes nyugdíjas
társadalom reálérték-viszonyait fejezi ki. Minél hosszabb időszakot vizsgálunk ilyen
módon, annál kevésbé reálisak a változatlan állomány reálérték-adatai, hiszen az állomány
időközben jelentősen kicserélődött. Újonnan megállapított nyugellátások kerülnek be, illetve
az elhunyt nyugdíjasok csökkentik a létszámot. Mindkét változás jellemzően növeli az ellátási
átlagot, mivel az új nyugdíjak annál magasabbak, az elhunytak átlagos ellátása pedig
alacsonyabb.
Ezért indokolt a teljes öregségi nyugdíjas állomány átlagos ellátásának éves emelkedését
is összehasonlítani az árindex-szel. E mutatóban a nyugdíjemeléseken, egyéb
nyugdíjintézkedéseken túl az állomány-cserélődés hatása is megjelenik.
A 2017-ben végrehajtott nyugdíjintézkedések 2,4%-os mértékű nyugdíjemelést
eredményeztek. A 2,3%-os nyugdíjas fogyasztói árszínvonal-emelkedéshez viszonyítva –
figyelembe véve a méltányossági emeléseket is – a nyugdíjak reálérték-változása 0,1%
volt. A nettó keresetek 10,3%-os reálérték-emelkedésétől a nyugellátások reálnövekedése
elmaradt.
A teljes nyugdíjas állomány átlagos ellátásának 3,2%-os (tehát az állománycserélődést is
tartalmazó) emelkedése 0,8%-os reálérték-növekedést jelent.
A nyugdíjak értékalakulásának mutatói

Nettó
átlagkereset
növekedés

Nyugdíjak reálérték-változásad)

Évek

Fogyasztói
árindexa)

2002

5,3/5,3

19,6

15,8

16,3

10,0

2003

4,7/4,6

14,3

13,1

13,9

8,1

2004

6,8/7,3

5,6

9,6

10,9

2,1

3,4

2005

3,6/3,9

10,1

9,5

11,4

5,4

7,2

Nyugdíj-emelésb)

Átlagnyugdíj
növekedésec)

a nyugdíjemelés
alapján

az átlagnyugdíj
növekedése
alapján
10,4
8,9

2006

3,9/5,0

7,6

7,6

9,5

2,5

4,3

2007

8,0/10,7

3,0

6,5

10,4

-3,8

-0,3

2008

6,1/6,9

7,0

7,3

10,4

0,4

3,3

2009

4,2/4,9

1,8

-1,9

-1,4

-6,5

-6,0

2010

4,9/4,5

6,8

1,6

3,2

-2,8

-1,2

2011

3,9/4,4

6,4

4,3

1,1

-0,1

-3,2

2012

5,7/5,7

2,1

5,9

7,4

0,2

1,6

2013

1,7/1,5

4,9

5,2

6,1

3,6

4,5

2014

-0,2 / - 0,6

3,0

2,4

2,6

3,0

3,2

2015

-0,1 / 0,4

4,3

1,8

2,8

1,4

2,4

2016

0,4 / 0,6

7,8

1,6

2,6

1,0

2,0

2017

2,4 / 2,3

12,9

2,4

3,1

0,1

0,8

a)

Az általános és a nyugdíjas fogyasztói árindex.

b)

A nyugdíjasok teljes körére kiterjedő intézkedések (éves rendszeres emelések, a 13. havi nyugdíj fokozatos bevezetése és
megszüntetése) hatását jelző mutatók találhatók.
c)
A saját jogú öregségi nyugdíjasok átlagos nyugdíjösszeg növekedése, amelyben az emelések (intézkedések) mellett megjelenik az
állomány változásának hatása is.
d)

A nyugdíjak reálérték változása a nyugdíjas árindexszel számolva.

Természetesen a nyugdíjak értékalakulásának két, eltérő szemléletű mutatója között hosszabb
távon tovább nő a különbség. 1989-hez viszonyítva például a végig állományban lévők
nyugdíja 19,6-szeresére nőtt, az (értelemszerűen az aktuális, tehát jelentősen változott
állományokra kalkulált) átlagnyugdíj viszont 21,5-szeresükre. (Alapvetően a
folyamatosan beáramló új nyugdíjak ellátásnövelő hatása miatt.) Ennek megfelelően a két
szemléletben az ellátások reálértéke 15,6 illetve 26,8%-kal emelkedett 1989 óta összesen.

II. 2. 2. Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai

Megnevezés

2016. évi
teljesítés

2017. évi
törvényi
előirányzat

2017. évi
teljesítés

millió forint; százalék
2017. évi
2017. évi
telj. a
telj. az előir.
2016. évi
%-ában
%-ában

Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai

5 876,9

6 274,0

5 021,6

80,0

85,4

Postaköltség

4 250,6

4 262,4

4 096,7

96,1

96,4

Egyéb kiadások

1 626,3

2 011,6

924,9

46,0

56,9

A
Nyugdíjbiztosítás
egyéb
kiadásainak
összege
5 021,6 millió forint,
amely
1 252,4 millió forinttal, 20,0%-kal elmarad az előirányzattól, és 855,3 millió forinttal 14,6%-kal
alacsonyabb a bázisidőszaki értéknél.
A Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai döntő részét (81,6%-át) a postaköltségek 4 096,7 millió
forint összege teszi ki, amely 165,7 millió forinttal, 3,9%-kal kevesebb az előirányzatnál, az
előző évi teljesítésnél pedig 153,9 millió forinttal, 3,6%-kal alacsonyabb. A postaköltségek
75,3%-át nyugellátások utalásához kapcsolódó postautalvány költségei – 3 086,8 millió forint
– teszik ki. A postaköltségek 24,7%-át a levélposta költségek jelentik, mely
111,1 millió forintos, 9,9%-os csökkenést jelentett a bázis évhez képest.
Az egyéb kiadások 924,9 millió forint összegben teljesültek, amely 1 086,7 millió forinttal,
54,0%-kal kevesebb az előirányzatnál, és 701,4 millió forinttal, 43,1%-kal elmarad a
bázisidőszaki teljesítésnél.
2017. évben e kiadások legnagyobb hányadát, 32,6%-át az Európai Unió tisztviselőinek és
más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról, valamint az egyes
nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi CXII.
törvény, és a végrehajtására kiadott 219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet alapján teljesített ún.
„nyugdíjtranszfer” 301,4 millió forint összege teszi ki, amely 728,4 millió forinttal kevesebb,
mint a 2016-ban kifizetett összeg. Az egyéb kiadások között jelenik meg többek között a
nyugdíjszakmai nyomtatványok költsége, a bankköltség, az előző évet érintő egyes bevételek
visszatérítése, a fordítás költsége.

II. 2. 3. Vagyongazdálkodás kiadásai
millió forint; százalék
2017. évi
2017. évi
telj. az
teljesítés
előir. %ában

2016. évi
teljesítés

2017. évi
törvényi
előirányzat

Vagyongazdálkodás kiadásai

0,0

1,0

2,5

250,0

Ellátások fedezetésre szolgáló
vagyongazdálkodás kiadásai

0,0

1,0

2,5

250,0

Megnevezés

A 2017. évben kimutatott 2,5 millió forint vagyonkiadás a járuléktartozás fejében átvett
ingatlanok (társasházi tulajdonrész) közös költség megfizetésével kapcsolatban merült fel.

II. 2. 4. Egyéb befizetések

Megnevezés

2016. évi
teljesítés

2017. évi
törvényi
előirányzat

2017. évi
törvényi
módosított
előirányzat

2017. évi
teljesítés

Egyéb befizetések

4 560,1

0,0

12 771,7

12 771,7

Költségvetési
befizetések

4 560,1

0,0

12 771,7

12 771,7

millió forint; százalék
2017. évi
teljesítés a
2017. évi
törvényi
telj. a
2016. évi
mód. ei.%-ában
hoz
viszonyítva
280,1
100,0
100,0

280,1

A költségvetési befizetések 12 771,7 millió forint összege – amint az I. fejezetben említésre
került – a 2016. évi zárszámadási törvény 15. § bekezdésében elrendelt befizetési
kötelezettség teljesítéseként valósult meg.
II. 2. 5. Működési célú kiadások
A működési célú kiadások biztosítottak fedezetet az Ny. Alap kezeléséért 2017. október 31éig felelős Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (továbbiakban: ONYF) központi
szerve (továbbiakban: Központ) és különös hatáskörű igazgatási szerve, a Nyugdíjfolyósító
Igazgatóság (továbbiakban: NYUFIG) feladatellátásához.
A fejezetet irányító szerv a fejezetbe sorolt költségvetési szervek tekintetében az Ny. Alap
kezelő szerve, az ONYF volt.
Az ONYF törzskönyvi azonosító száma: 328665
honlapjának címe: www.onyf.hu
Az Országgyűlés az Ny. Alap 2017. évi működési célú kiadásaira 11 012,4 millió forintot
hagyott jóvá.
A működési célú kiadások alakulását alapvetően befolyásolta, hogy a központi hivatalok és
költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával
kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Kormányhatározat és az egyes
központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények
felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló
378/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet értelmében az ONYF lett a jogutódja 2017. január hó
1. napjától

−

−
−

a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnak (NRSZH) a Rehabilitációs
Szakigazgatási Rendszer működtetése és fejlesztése keretében ellátott feladatok,
valamint a 10. § (5) bekezdésében meghatározott nyilvántartásokkal összefüggő
feladatok tekintetében,
az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak (OEP) a pénzbeli ellátásokkal, a baleseti
táppénzzel és az utazási költségtérítéssel kapcsolatos feladat- és hatáskörök
tekintetében, illetve
a fővárosi és megyei kormányhivataloknak a 42. §-ban foglaltak szerint a hivatalból
megállapításra kerülő saját jogon járó nyugdíjak 0,5 százalékos növelésével, a
nyugellátásokkal (ideértve a megváltozott munkaképességűek ellátásait is) és
családtámogatási ügyekkel kapcsolatos egyes követelésérvényesítéssel, a követelések
kezelésével/nyilvántartásával,
a megállapodások
folyószámla-kezelésével,
a
családtámogatási ügyekkel összefüggő egyes ügyviteli (központi érkeztetési) és
nemzetközi együttműködési feladatokkal, valamint a családtámogatási ellátások
folyósításával kapcsolatos feladatok tekintetében.

Ugyanezen jogszabályok alapján, illetve azokhoz kapcsolódóan az ONYF is adott át feladatot
a Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH), illetve a BFKH VIII. Kerületi Hivatala részére
a nyugdíjakkal és családtámogatási ügyekkel kapcsolatos fellebbezések elbírálásával,
valamint a NYUFIG hatáskörébe tartozó nemzetközi és fegyveres nyugdíjügyek elbírálásával
kapcsolatosan a 15. §-ban szabályozottak szerint, továbbá az Emberi Erőforrások
Minisztériuma részére.
Az átadott-átvett feladat- és hatáskörökhöz kötődő foglalkoztatotti állomány, tárgyi eszköz és
egyéb más, vagyoni értékű jogok, továbbá azok költségvetési hatása (előirányzatok
módosítása) megállapodásokban kerültek rögzítésre az érintett költségvetési szervekkel.
A 2017. évi működési kiadások alakulásának további fontos befolyásoló tényezője, hogy a
központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények
felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 1.
melléklet 1. pont o) alpontjában foglaltak szerint, illetve a Magyar Államkincstárról szóló
310/2017. (X.31.) Korm. rendelet 20. §-a alapján a Nyugdíjbiztosítási Alapot kezelő ONYF
jogutódlással, a Magyar Államkincstárba (a továbbiakban: Kincstár) történő
beolvadással megszűnt. A megszűnés napja: 2017. október 31.
Az ONYF a megszűnést megelőzően gondoskodott az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 14. §-ban előírt feladatok
elvégzéséről. Ennek keretében a megszűnés fordulónapján meglévő pénzeszközök összegét az
államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 44. §. l) pontja szerint a
„K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre” rovaton átutalta a
jogutód - az Ny. Alap kezelésére is felhatalmazott - Kincstár számlájára. Az átutalást
megelőzően a többi kiemelt kiadási (személyi juttatás, azok közterhe, dologi, felhalmozási
jellegű) előirányzatról átcsoportosításra került az Egyéb működési célú kiadások kiemelt
előirányzatra.
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése
szerint a mérleg fordulónapja az ONYF megszűnésének napja (2017. október 31.), az éves
(záró) költségvetési beszámolójának elkészítési határideje a 34. § alapján a megszűnést
követő hatvan nap.
Mindezek értelmében a Ny. Alap 5. címén a működési szektorban az ONYF záró
beszámoló adatai jelennek meg.

millió forint; százalék

Megnevezés

Működési
költségvetés

2016. évi
teljesítés

2017. évi
törvényi
előirányzat

2017. évi
módosított
előirányzat

2017. évi
teljesítés

2017. évi
telj. a mód.
előirányzat
%-ában

2017. évi
teljesítés
a 2016.
évi %ában

12 209,8

10 831,3

14 787,6

14 581,0

98,6

Személyi juttatások

5 700,0

5 652,4

4 696,7

4 692,4

99,9

Munkaa. terh.jár.
és szoc. h.jár. adó

1 617,5

1 577,7

1 157,3

1 157,2

100,0

Dologi kiadások

4 823,3

3 594,0

3 656,0

3 454,0

94,5

Egyéb működési
célú kiadások

69,0

7,2

5 277,6

5 277,4

100,0

7648,4

Felhalmozási
költségvetés

563,5

181,1

1 915,2

1 498,8

78,3

266,0

Beruházások

559,7

181,1

1 901,7

1 485,3

78,1

265,4

3,8

0

13,5

13,5

100,0

355,3

12 773,3

11 012,4

16 702,8

16 079,8

96,3

125,9

Egyéb
felhalmozási célú
kiadások
Nyugdíjbiztosítási
költségvetési szerv:

119,4
82,3

71,5
71,6

A költségvetési törvényben meghatározott összeg módosítására és átcsoportosításokra – a
költségvetési, illetve az államháztartásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően –
Kormány hatáskörben, irányító szervi hatáskörben és saját hatáskörű rendelkezések alapján
került sor.
Kormány hatáskörében összesen 183,3 millió forint előirányzat-módosításra került sor, ebből
−
−
−
−

a központi költségvetés céltartalékából a költségvetési törvény 4. §-ának (1) bekezdése
szerint, a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációjának
támogatására kapott 39,7 millió forint,
az 1002/2017. (I.3.) Korm. határozat alapján az EMMI-nek átadott 40,0 millió forint,
az 1003/2017. (I.3.) Korm. határozat alapján az OEP-től átvett 128,4 millió forint,
a minimálbér és a garantált bérminimum 2017. I. 1-jei emelésével kapcsolatos kiadások
támogatására biztosított 55,2 millió forint.

Irányító szervi hatáskörű előirányzat-módosítás összesen 467,5 millió forint összegben került
végrehajtásra, melyből:
−

a központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi
háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016.
(VI.13) Korm. határozat és 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 intézkedések összevont hatása
404,5 millió forint,
KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00024 azonosító számú, „A 21. század családtámogatása és nyugdíja” elnevezésű projektre 24,7 millió forint,
a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból a közfoglalkoztatás támogatása címén
0,7 millió forint,
37,6 millió forint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII.31.) Korm. rendelet 35. § szerinti többletbevétel bevonása.

Az intézményi hatáskörű előirányzat-módosítások összege 5 039,6 millió forint volt, melyből:
−
−

−
−
−
−

1 899,9 millió forint előző évi költségvetési maradvány bevonása,
Európai Uniós projektek finanszírozása kapcsán bevont 2 584,9 millió forint, melyből:
= KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00024 azonosító számú, „A 21. század családtámogatása és nyugdíja” elnevezésű projektre 1 807,0 millió forint;
= EFOP-1.1.1-15-2015-00001 azonosító számú, „Megváltozott munkaképességű
emberek támogatása” elnevezésű projektre 336,3 millió forint;
= EFOP-1.9.5-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú, „A kora gyermekkori
intervenció ágazatközi fejlesztése” elnevezésű projektre 55,2 millió forint;
= EFOP-1.9.7-16-2017-00001 azonosító számú, „Kísérő szolgáltatások nyújtása a
rászoruló személyek számára” elnevezésű projektre 72,6 millió forint;
= EFOP-1.9.4-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú, „A szociális ágazat
módszertani és információs rendszereinek megújítása” című projektre
273,8 millió forint;
= VEKOP-7.1.3-15-2016-00001 azonosító számú, „Megváltozott munkaképességű
emberek támogatása” elnevezésű projektre 40,0 millió forint,
az informatikai rendszerek megfelelő színvonalú működéséhez biztosított
400,0 millió forint bevonása az 1445/2017. (VII.6.) Korm. határozat alapján,
a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból a közfoglalkoztatás támogatása címén átvett
9,0 millió forint,
20,7 millió forint a munkáltató lakáskölcsönök visszatérüléséből a működési
költségvetésbe bevont összeg,
költségtérítésekre az eredeti előirányzatot 125,1 millió forinttal meghaladó összeg.

Az előző évben képződött 1 899,9 millió forint költségvetési maradványból 1 856,6 millió
forint került felhasználásra, a 43,3 millió forint különbözet, mint meghiúsult maradvány
befizetését már a jogutód teljesítette.
Jogszabály szerinti, 2017. évi költségvetési maradvány az ONYF évközi megszűnése miatt
nem keletkezett, a kötelezettségvállalás állománya átadásra került a jogutód részére.
2017. évben összesen 16 702,8 millió forint felhasználható előirányzat állt az Ny. Alap
működési szektorában rendelkezésre.
A 2017. évi működési kiadások tényleges teljesítése a záró beszámoló szerint
16 079,8 millió forint volt.
Az ágazatban a személyi juttatásokra fordított kiadások összege 4 692,4 millió forint volt. Az
eredeti (éves) előirányzathoz képest a teljesítés 17%-kal kevesebb az októberi megszűnésre
tekintettel. Módosított előirányzatként 4 696,7 millió forint állt rendelkezésre.
A személyi juttatások eredeti előirányzatát az alábbi tételek növelték:
−
az EU-s projektek kapcsán és egyéb saját hatáskörben bevont 619,6 millió forint;
−
a központi költségvetésből kompenzációra és a minimálbér, valamint a garantált
bérminimum többletkiadásainak fedezetére kapott 77,8 millió forint;
−
a 2016. évi költségvetési maradványból 23,2 millió forint,

a következő tételek pedig csökkentették:
−
a 2017. január 1-jei szervezeti változások egyenlegében 133,7 millió forint összegben;
−
a háttérintézmények racionalizálásához kapcsolódó befizetési kötelezettség
28,1 millió forint;
−
a 2017. október 31-ei megszűnéséhez kapcsolódó 1 514,5 millió forint (a számviteli
előírásokból adódóan az Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatra történő)
átcsoportosítás.
A szociális hozzájárulási adó és munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzata
1 157,2 millió forintban, az eredeti előirányzattól 26,7%-kal kevesebb összegben teljesült a
személyi juttatásoknál ismertetekkel összhangban. A személyi juttatásokkal összefüggő
változások 197,4 millió forint csökkenést eredményeztek, a szociális hozzájárulási adó
mértékének 27%-ról 22%-ra történt módosítása további 223,0 millió Ft összegű csökkenéssel
járt.
Az ágazat 2017. január 1-jei létszám kerete 1 467 fő volt, ami a jelzett szervezeti változások
következtében összességében 19 fővel csökkent. Az átlagos statisztikai állományi létszám
1 322 fő volt.
2017. évben 4 fő részesült munkáltatói lakáskölcsönben lakásvásárlás céljára összesen
13,5 millió forint összegben, melynek forrására a korábban folyósított, és időközben
törlesztett kölcsönök összege nyújtott fedezetet.
Az ágazat dologi kiadásai 3 454,0 millió forintban teljesültek. A dologi előirányzat jelentős
részben (62,1%) az informatikai rendszerek fenntartására szolgált, illetve az épületek, gépek,
berendezések üzemeltetésére, igénybevett karbantartási szolgáltatásokra, készlet
beszerzésekre és egyéb költségekre nyújtott fedezetet.
Intézményi beruházási kiadásokra a rendelkezésre álló 1 901,7 millió forint módosított
előirányzatból 1 485,3 millió forint (91,6%-ban informatikai beruházásra) került október 31ig felhasználásra. A forrást a 181,1 millió forint törvényi előirányzaton felül
648,7 millió forint költségvetési maradvány bevonása, az EU projektekre kapott előirányzatok
bevonásából 1 473,7 millió forint, a szervezeti változások kapcsán átvett 45,7 millió forint,
továbbá az egyéb kiemelt előirányzatok terhére történt 313,9 millió forint átcsoportosítás
növelte, míg a beolvadás miatti 761,4 millió forint (az Egyéb működési célú kiadások kiemelt
előirányzatra történő) átcsoportosítás csökkentette.
A 2017. évi költségvetésből az ágazat egészének informatikai célú kiadásaira
3 506,8 millió forint dologi és intézményi beruházási előirányzat került felhasználásra.
Az ONYF 2017-ben is rendben működtette és fejlesztette a szakmai feladatok ellátásához
szükséges, illetve jogszabály által feladat- és hatáskörébe tartozó egyéb informatikai
rendszereket, meghatározta a szakmai informatikai rendszerek követelményeit, informatikai
támogatást nyújtott az ONYF központi projektjeihez, feladataihoz, így különösen a
családtámogatási, az egészségbiztosítási és a szociális területekhez és az integrációs
feladatokhoz, továbbá az ONYF EU-s projektjeinek előkészítéséhez és támogatásához.
2017. január 1-jén az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival, a baleseti táppénzzel és az
utazási költségtérítéssel kapcsolatosan a korábban az OEP által ellátott, jogszabályban
meghatározott feladatok – a minisztériumi háttérintézmények átalakítása keretében –
átkerültek az ONYF-hez. Mindez szükségessé tette, hogy az ellátások számfejtését támogató
ITP2000 program és a közvetlenül kapcsolódó rendszerei is integrálásra kerüljenek a meglévő
informatikai környezetbe. A szervezeti integráció megvalósulásával egyidejűleg egyértelmű
célként került megfogalmazásra az érintett ellátások központi szolgáltatásokhoz történő
csatlakoztatása, elsődlegesen a központi folyósítás iránti igény. A folyósítási hatáskör –
amennyiben nem társadalombiztosítási kifizetőhely járt el – a fővárosi és megyei

kormányhivataloktól az ONYF-hez került 2017. év folyamán. A központi folyósítás
zökkenőmentes megvalósítása érdekében beszerzésre került a Forrás rendszer.
Szintén 2017. évben az NRSZH megszűnésével az ONYF-hez kerültek a megváltozott
munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos rendszerek (rehabilitációs hatósági
tevékenység és akkreditált munkáltatók támogatása, valamint EFOP 1.1.1. és VEKOP 7.1.3.
projektek), illetve a szociális ellátások nyilvántartásai.
Megtörtént az EFOP 1.1.1. és VEKOP 7.1.3. projektek ügyvitelét támogató IKRT rendszer
átalakítása, az akkreditált munkáltatók igénykezelő rendszerében (IKR) a pályázati összegek
módosítása, és a 2018. évre esedékes pályázati környezet létrehozásának támogatása, valamint
az elszámolással kapcsolatos módosítások.
Végrehajtásra került a rehabilitációs hatóság jogorvoslati tevékenységének régiósítása és a
2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól, valamint a
megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló
327/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 2018. január 1-jei hatályú módosításainak rendszerbeli
leképezése.
A 2017. évben kiemelt feladat volt a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek részére is nyújtott
központi hibabejelentő rendszer működtetése, a bejelentések kezelése, a munkatársak részére
a felhasználó támogatási probléma kezelési feladatok elvégzése, a lokális rendszerek
működésének biztosítása, a napi munkavégzéshez a kliens eszközök működésének biztosítása.
Támogatási programok bemutatása az ONYF megszűnéséig
A 21. század családtámogatása és nyugdíja
A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00024 azonosító számú kiemelt projekt célja egy új,
korszerű, az ügyfelek igényeit kiszolgáló, az ügyintézők feladatellátását támogató integrált
családtámogatási és nyugdíjbiztosítási szakigazgatási rendszer létrehozása, amely könnyen
kezelhető és a jövőbeli feladatoknak megfelelően folyamatosan bővíthető. A projektcélok
elérése érdekében a megvalósítani tervezett projekt három, egymástól elkülöníthető, azonban
jellegénél és tevékenységénél fogva mégis összefüggő fejlesztési területre bontható:
- Nyilvántartás: A társadalombiztosítási és családtámogatási ellátórendszer hatékony
működésének az alapja egy korszerű és jól strukturált adatnyilvántartás. Az Egységes Ellátási
Rendszer (a továbbiakban: EER) fejlesztése során létrejön a szociális adatvagyont kezelő új
nyilvántartási rendszer, amely a nyugdíjbiztosítási, családtámogatási, egészségbiztosítási és
más szociális biztonsági ellátásokkal összefüggő hatósági feladatok ellátásához szükséges
összes adatot tartalmazza, és a jövőbeni feladatok ismeretében rugalmasan bővíthető.
- Elbírálás: A nyugdíjbiztosítási, családtámogatási hatósági és ügyfélkapcsolati feladatok
jelentős része az ellátások megállapításához, illetőleg az igény elbírálásához kapcsolódik. Az
elbírálási funkció során a klasszikus hatósági jogviszony jön létre, amelyben az ügyfél
kérelmet nyújt be valamilyen ellátásra való jogosultság megállapítása iránt, a hatóság pedig a
tényállás tisztázását (bizonyítási eljárást, adatbeszerzést) követően hatósági döntést hoz az
ellátás megállapításáról, vagy a kérelem elutasításáról.
- Folyósítás: A fejlesztés eredményeképpen megvalósul az egyszerűsített és egységesített
(ügyfelenként konszolidált), rugalmasan menedzselhető és bővíthető ellátás-folyósítási,
könyvelési és az ezekre épülő követeléskezelési rendszer.
A projekt konzorciumi keretek között valósul meg: a konzorciumvezető az ONYF volt,
konzorciumi tagok a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: NISZ) és
a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: KIFÜ).
A projekt támogatási szerződése 2017. január 25-én lépett hatályba.
A szakmai megvalósítás keretében a beszerzési eljárások lebonyolítása megkezdődött, a már
megkötött vállalkozási szerződések esetében a teljesítés folyamatos volt.
2017-ben, október 31-ig, az ONYF megszűnéséig e projekten 935,2 millió forint teljesítés
jelentkezett.

Megváltozott munkaképességű emberek támogatása
Az EFOP-1.1.1-15-2015-00001 és a VEKOP-7.1.3-15-2016-00001 azonosító számú
projektek célja a megváltozott munkaképességű személyek nyílt munkaerő-piaci
integrációjának elősegítése foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások nyújtásával, a
foglalkoztatásuk ösztönzése, képzettségi szintjük növelése, valamint a megváltozott
munkaképességű személyeket foglalkoztatni képes munkaadók szemléletének formálása. A
Projekt szakmai megvalósítása a konzorciumvezető Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság (a továbbiakban: SZGYF) feladata, az ONYF tevékenységi körébe az
informatikai rendszer fejlesztésével, üzemeltetésével kapcsolatos feladatok tartoztak. A
projektben tervezett IKRT-T fejlesztés megvalósult, az üzemeltetési és hibajavítási feladatok
folyamatosak voltak. A támogatási szerződés 2016. március 22-én lépett hatályba.
2017-ben, október 31-ig, az ONYF megszűnéséig e projekteken 297,6 millió forint, illetve
35,6 millió forint teljesítés jelentkezett.
A szociális ágazat módszertani és információs rendszereinek megújítása
Az EFOP-1.9.4-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú, „A szociális ágazat módszertani és
információs rendszereinek megújítása” című projekt célja, hogy a szociális és gyermekjóléti,
gyermekvédelmi ágazat jogszabályokban rögzített feladatainak megvalósítását szolgáló,
központilag tervezhető, kivitelezhető vagy elősegíthető szakmai eszközök, technikák és
technológiák, újítások az ágazati szereplők számára úgy álljanak rendelkezésre, hogy az
ismeretek és információk transzferálása a felhasználás szempontjából a lehető legkevesebb
költséggel (és idővel) járjon. Ennek társadalmi hatása, hogy a hatékony és minőségi
feladatellátás révén, egyrészt a célzás hatékonyságának, másrészt a szolgáltatás vagy
beavatkozás minőségének javítása lehetővé teszi az erőforrások, kapacitások átcsoportosítását
a súlypontiként azonosított területekre, célcsoportokra. Másfelől a helyi, területi feladatellátás
az intézmény - és szolgáltatásközpontú szemlélet felől újabb lépést tehet a kliensközpontúság
és az ennek érdekében vállalt együttműködés elvének teljesülése felé.
A projekt három pillérének célja:
1. A szakmatámogató rendszerek modernizációja, hatékonyabbá tétele, az új EFOP standard
pályázatos projektek eredményességét segítő központi funkciók kialakítása, a területen
dolgozó szakemberek, intézményvezetők mindennapi szakmai munkájának támogatása
érdekében;
2. A központi ágazati informatikai eszközök hozzáférésének kiterjesztése, minőségének
javítása;
3. Az ágazati tervezés, szakmafejlesztés empirikus, tudományos alapjainak naprakésszé tétele.
Szakmai megvalósítás megkezdődött, a beszerzések előkészítés alatt álltak.
A projekt megvalósításában konzorciumvezetőként az SZGYF, konzorciumi partnerekként a
Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) Népességtudományi Kutatóintézete, az
Oktatási Hivatal (a továbbiakban: OH) és az ONYF vett részt. A konzorciumi megállapodás
aláírására 2017. április 26-án került sor, a támogatási szerződés 2017. június 12-én lépett
hatályba.
2017-ben, október 31-ig, az ONYF megszűnéséig e projekten 33,6 millió forint teljesítés
jelentkezett.
A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése
Az EFOP-1.9.5-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú projekt elsődleges célja olyan
egységes gyermekút kialakítása, amelyben a különböző szakterületekhez tartozó kora
gyermekkori intervencióval foglalkozó szakemberek együttműködése és a továbbküldési utak
pontosan szabályozottak. A gyermekút kialakítása kapcsán az eltérő, megkésett fejlődésű
gyermekek minél korábbi életkorban történő felismerése, a probléma azonosítása és a
diagnózis pontos felállítása érdekében egységes szűrési, mérési, vizsgálóeljárások, valamint
irányelvek, protokollok kerülnek bevezetésre.

A projekt törekszik az iskoláskor előtti gyermekekkel foglalkozó szakemberek tudásának
bővítésére, amelynek keretében az ellátórendszerről, a társágazati szereplők feladatairól,
kompetenciáiról, az együttműködésük mikéntjéről, a köztük lévő és a szülőkkel való
kommunikációról kapnak ismereteket.
A szülők gyermekük fejlődésével, az ellátórendszerrel, a továbbküldési utakkal kapcsolatos
ismereteinek bővítése növeli a szülők kompetencia érzését, önértékelését, ugyanakkor
csökkenti - különösen a hátrányos társadalmi helyzetben élők – elszigeteltségét.
Az ágazatközi szolgáltatási modell hátteréül szolgáló informatikai szakrendszerek
összekapcsolásra kerülnek, melynek köszönhetően a gyermek fejlődése nyomon követhetővé
válik.
Az egységes gyermekút megvalósítása, a szakemberek kompetenciájának szélesítése, a
koordinatív funkció bevezetése és a szülői tájékozottság növelése hatékonyabb
szolgáltatásokat és a családokat fókuszba helyező, támogató ellátórendszert eredményez.
A projekt főkedvezményezettje a Családbarát Ország Nkft., a konzorcium további tagjai a
Klebelsberg Központ, az SZGYF, az OH, az Országos Közegészségügyi Intézet (a
továbbiakban: OKI) és az ONYF volt. A támogatási szerződés 2016. december 27-től
hatályos.
A szakmai megvalósítás megkezdődött, a beszerzések előkészítés alatt álltak.
2017-ben, október 31-ig, az ONYF megszűnéséig e projekten 1,6 millió forint teljesítés
jelentkezett.
Kísérő szolgáltatások nyújtása a rászoruló személyek számára
Az EFOP-1.9.7-16-2017-00001 azonosító számú projekt közvetlen célja a Rászoruló
Személyeket Támogató Operatív Program (a továbbiakban: RSZTOP) keretében elért
célcsoporttagok számára kiegészítő személyes szolgáltatások nyújtása, hozzájárulva ezzel a
gyermekszegénység visszaszorításához, a társadalmi együttműködés előmozdításához,
valamint a szegénység és a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelemhez.
Az RSZTOP keretében megvalósuló élelmiszer és alapvető fogyasztási cikkek rendszeres
osztása mellé a rászoruló személyek számára egyénre szabott információkhoz való hozzáférés
biztosítása elengedhetetlen ahhoz, hogy az RSZTOP-ban meghatározott célok hosszútávon
érvényesüljenek.
A projekt megvalósításában a SZGYF, mint főkedvezményezett, az ONYF, mint konzorciumi
partner vett részt. A támogatási szerződés 2017. június 14-én lépett hatályba.
Szakmai megvalósítás megkezdődött, a beszerzések előkészítés alatt álltak.
2017-ben, október 31-ig, az ONYF megszűnéséig e projekten teljesítés nem jelentkezett.
2017-ben a beolvadásig a szervezetrendszer informatikai működésének és ügyvitelének
további modernizálása, fejlesztése az alábbiak szerint alakult:
Központi iratkezelés, iktatás területén az egyes szakterültek támogatására korábban bevezetett
Govsys rendszer felkészítésre került az ONYF és a megyei és járási hivatalokban működő
családtámogatási és nyugdíjbiztosítási terület általános iktatási tevékenységeinek elvégzésére.
Év elejétől megkezdődött a családtámogatási terület beérkező postai küldeményeinek
központi szkennelése, illetve megtörtént a családtámogatási ellátások utalásainak és
bevallások központosítása.
A központi nyomtatási infrastruktúrában kialakításra került a nemzetközi címekre történő
nyomtatás lehetősége és első lépésként – 2017. májustól - a családtámogatási területen
központilag előállíthatók, nyomtathatók a nemzetközi küldemények.
Üzemeltetést támogató feladatok, projektek területén folytatódott a több évvel ezelőtt
kialakított központi dokumentum-tároló és kezelő rendszer új alapokra helyezése.
Nyugdíjágazati és családtámogatási rendszerek és folyamatok megújítása, támogatása
körében az év elején bevezetésre került az ún. Front Office rendszer. Ennek keretében
kialakításra került egy, a Nemzeti Távközlési Gerincről a megyei és járási hivatalokban

elérhető portál felület. Ez első körben a nyugdíj megállapítási és adategyeztetési, második
körben (2017 októberétől) a családtámogatási ügyek státuszának ügyintézői lekérdezésére
biztosított lehetőséget.
NYUFIG papírmentes működés területén az idegen- és saját térítmények feldolgozásának,
kezelésének támogatására indított feladatokban egy adatrögzítő alkalmazás került
kifejlesztésre, amely segítségével a NYUFIG dossziékban található, térítményekkel
kapcsolatos adatok feldolgozhatók, a nyitóegyenleg számításhoz szükséges adatok gépi
formában előállíthatók.
A NYUFIG papírdossziéinak uniós forrásokból történő digitalizálásával összefüggésben
zajlottak azok a fejlesztések, amelyek a NYUFIG-ban használt alkalmazások kiegészítésével,
új funkciók megvalósításával lehetővé teszik a papírmentes működést, a dossziékban lévő
okmányok szkennelt képeivel történő munkavégzést.
III. A Nyugdíjbiztosítási Alap ellátási és működési szektorának mérlegtagozódása és
egyes tételeinek alakulása
III. 1. A Nyugdíjbiztosítási Alap ellátási vagyonának alakulása 2017. évben
ESZKÖZÖK
Az eszközök éves záró állománya 61 103,8 millió forint. Az eszközök állománya az előző
évhez viszonyítva 17,3%-kal csökkent.
A készletek a beszámolási időszakban 105,6 millió forinttal növekedtek, mely az előző
időszakhoz képest 41,5%-os állománynövekedést mutat. Az év végi állomány
360,0 millió forint, mely a követelés (járuléktartozás) fejében, értékesítési céllal átvett
készletek 156,5 millió forintos, valamint a vásárolt készletek 203,5 millió forintos állományát
tartalmazza.
A pénzeszközök állománya a 2016. évi 26 525,9 millió forintos állományhoz képest,
2017. évben 23 601,0 millió forintot mutat. Ez 2 924,9 millió forint összegű, 11,0%-os
csökkenést tükröz. A pénzeszközök között az Ny. Alap kezelője a kincstári számlák és a
pénztárak tételeit tartja nyilván.
Az eszközök legnagyobb, 60,8%-os hányadát az ellátási szektorban a követelések adják,
melynek értéke 37 142,7 millió forint.
A Mérlegben a követelések között került kimutatásra a közhatalmi bevételekkel
összefüggésben
keletkező
követelés,
melynek
értékvesztéssel
csökkentett
összege 35 477,5 millió forint, mely 9 936,4 millió forinttal, 21,9%-kal csökkent az előző
évhez viszonyítva.
A 2017. évben a közhatalmi bevételek NAV követelés állománya 139 602,1 millió forint, az
elszámolt értékvesztés összege 104 124,6 millió forint.
A követelések kisebb része a működési bevételek járulék jellegű követeléseiből (megtérített
ellátás, mulasztási bírság, járulék tartozás fejében megítélt pénzkövetelések)
417,4 millió forint, illetve a jogalap nélküli ellátás követelés 726,0 millió forintos
állományából tevődik össze. Összességében a működési bevételek követelés állománya az
előző évhez viszonyítva 19,4 millió forinttal nőtt.
A költségvetési évben esedékes követelések összege 36 620,8 millió forint, amely
9 917,0 millió forinttal, 21,3%-kal alacsonyabb az előző évinél, mely a követelésállomány
csökkenésével magyarázható.
A költségvetési évet követően esedékes követelések összege 77,3 millió forint, mely az előző
évhez képest jelentős 23,0 millió forint csökkenést mutat.

A követelések között kerülnek kimutatásra a követelés jellegű sajátos elszámolások
444,6 millió forinttal, mely az adott előlegek 186,0 millió forintos, és a nem
társadalombiztosítási
ellátásokhoz
kapcsolódó
kifizetések,
meg
nem
térített
258,6 millió forintos értékét foglalja magába. Ezen sajátos elszámolásoknál a nyitó adatokhoz
képest a csökkenés egyenlegében 48,0 millió forint volt.
Aktív időbeli elhatárolások állománya nem volt.
FORRÁSOK
A források záró állománya 61 103,8 millió forint, melynek jelentős, 94,3%-os hányada a saját
tőke 57 618,1 millió forint összegéből, 5,7%-os nagyságrendje a kötelezettségek
3 485,7 millió forintos összegéből tevődik össze.
A saját tőke – a 2017. évi nyitó adatokhoz képest – 57 618,1 millió forintos év végi
állományának csökkenését a mérleg szerinti negatív eredmény 13 302,0 millió forint értéke
okozta.
A kötelezettségek állománya összességében az előző évi adatokhoz képest 16,7%-kal,
499,4 millió forinttal nőtt. Ez egyrészről a költségvetési évben esedékes kötelezettségek
459,6%-os növekedésével – amely az un. nem TB hitel állományt foglalja magába, ami
238,5 millió forinttal növekedett -, másrészről a költségvetési évet követően esedékes
kötelezettségek 3,0%-os csökkenésével és a kötelezettség jellegű sajátos elszámolások
állományának 11,4%-os növekedésével magyarázható.
Passzív időbeli elhatárolások állománya nem volt.
III. 2. A Nyugdíjbiztosítási Alap működési vagyonának alakulása 2017. évben
Az ONYF, mint intézmény a Magyar Államkincstárba történő beolvadással 2017. október 31ével megszűnt.
Az átadott vagyont a beolvadásig az alábbi jelentős szervezeti változások befolyásolták:
−
az NRSZH-tól átvett feladatokhoz kapcsolódó átvett eszközök
−
a BFKH-hoz átkerült feladathoz kapcsolódó eszköz átadások
−
az OEP-től átvett feladatokhoz kapcsolódó eszköz átvételek
ESZKÖZÖK
Az eszközök beolvadás előtti, átadott záró állománya 13 442,7 millió forint, mely a 2017. évi
nyitó állományhoz mérten 10,3%-kal (1 550,4 millió forinttal) csökkent az alábbi tételek
következményeként.
Az eszközök legnagyobb hányadát (98,5%) a befektetett eszközök
13 238,8 millió forinttal, melynek összetételét a következők befolyásolták:
−

−

képviselték

Az immateriális javak értéke 1 162,8 millió forint volt, amely 244,9 millió forinttal
több, mint a 2017. költségvetési év indulásánál. A 26,7%-os emelkedést az átvett
feladatok miatti 455,4 millió forint értékű eszközök átvétele és az aktiválást jelentősen
meghaladó értékcsökkenés elszámolásának összege eredményezte, mert a szakmai
integrált szoftverek, valamint az informatikai hálózat és infrastruktúra beruházásainak
értéke nem közelítette meg az immateriális javak tárgyévi amortizációs összegét.
A tárgyi eszközök (ingatlanok, gépek berendezések, beruházások stb.) záró állománya
12 075,9 millió forint, a nyitó mérlegértékhez képest a növekedés 144,4 millió forint
volt. Az eszközcsoporton belül a mérlegértékkel rendelkező gépek, berendezések
aránya 5,9%. A gép, berendezés eszközcsoportban átvett eszközök (50,2 millió forint)
és a meglévő eszközállomány állagmegóvása valósult meg.

−
−

A hatályos jogszabályokban leírtaknak megfelelően a megszűnéskor az ONYF nem
rendelkezhetett pénzeszközzel.
A mérlegfőösszegen belül nem jelentős értéket képvisel a készletek (0,4%) és a
követelések (1,1%) aránya.

FORRÁSOK
A források beolvadás előtti éves állománya 13 442,7 millió forint volt. Legnagyobb hányadát
a saját tőke képviselte (98,4%), a fennmaradó forrásérték a kötelezettségekből (1,6%),
tevődött össze.
−

−

A saját tőke értéke: 13 230,2 millió forint volt, mely 2017. év nyitásához mérten 5,7%kal csökkent. A csökkenés 801,9 millió forint, melyből jelentős tétel a negatív tárgyévi
mérleg szerinti eredmény 1 558,3 millió forint, az említett feladatátvételhez kapcsolódó
átvett nettó eszközérték az NRSZH-tól 505,2 millió forint, a BFKH-tól
0,3 millió forint. A saját tőke csökkenést befolyásolta még a szervezeti változás
következtében átadott lakásépítési kölcsön követelés átadása/átvétele is
(13,0 millió forint).
A kötelezettségek állománya 212,5 millió forint volt, mely az ágazat elhelyezését
biztosító ingatlanok közüzemi szolgáltatási és nyugdíjágazat informatikai feladatainak
ellátásához tartozó szállítókkal szembeni kötelezettségeit tartalmazta. A kötelezettségek
állománya 19,9 millió forinttal csökkent a 2017. évi nyitó adatokhoz képest.

A fenti tényezők együttes hatását összefoglalva, a működés átadott eszköz-forrás
beolvadáskori állománya 13 442,7 millió forint, mely a nyitó adatokhoz viszonyítva
1 550,4 millió forinttal, 10,3%-kal csökkent.
IV. Nem a Nyugdíjbiztosítási Alapból finanszírozott ellátások 2017. évi alakulása
2017. évben a nem a Nyugdíjbiztosítási Alapból finanszírozott ellátások összes kiadása
146 701,2 millió forint,
bevétele
146 444,2 millió forint,
a finanszírozási
hiány
257,0 millió forint volt.
A 2017. évi finanszírozás helyzetét tekintve a központi költségvetés által finanszírozott
korhatár alatti ellátások kiadásai 94 943,1 millió forint összegben teljesültek, amely
989,2 millió forinttal elmaradt az éves előirányzat összegétől (95 932,3 millió forint). A
szolgálati járandóság kiadásai 180,7 millió forinttal, a korhatár előtti ellátás, balettművészeti
életjáradék kiadásai pedig 808,5 millió forinttal maradtak el az előirányzattól.
A kiadások 16,4%-kal csökkentek a korhatár alatti ellátások 2016. évben teljesített
kifizetéseihez (113 563,8 millió forinthoz) képest. A csökkenés irányába elsősorban az a tény
hatott, hogy az ellátottak száma csökkent.
A bevételek, amelyek összege 94 935,5 millió forint, 7,6 millió forinttal elmaradnak a
kiadásoktól, amelyet a zárszámadás keretében kell a központi költségvetésnek a
Nyugdíjbiztosítási Alap részére megtérítenie.
Korhatár alatti ellátásban 2017. évben átlagosan 41 389 fő részesült, az átlagos ellátás havi
összege 190 265 forintot tett ki. Ezen belül:
szolgálati járandóságban részesült 31 853 fő, 198 176 forint/fő/hó átlaggal,
korhatár előtti ellátásban 9 503 fő, 163 753 forint/fő/hó átlaggal,
balettművészeti életjáradékban pedig 33 fő, akiknek havi ellátási átlaga 188 933 forint
volt.
A jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások ellátási kiadásai
28 096,7 millió forint összegben teljesültek, amely 3,9%-os növekedést jelent a 2016. évben

teljesített kifizetésekhez (27 051,8 millió forinthoz) képest. Ezen ellátások kiadásai
2 499,9 millió forinttal meghaladják az éves előirányzat összegét, a 25 596,8 millió forintot.
A politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések kiadása 3 186,9 millió forinttal, a
házastársi pótlék kiadása 49,4 millió forinttal, valamint az egyéb támogatások kiadása
104,1 millió forinttal túlteljesült az előirányzathoz képest. A mezőgazdasági járadék
178,5 millió forinttal, az átmeneti bányászjáradék, szénjárandóság kiegészítése és keresetkiegészítés 662,0 millió forinttal maradt el az előirányzattól.
A bevételek összege 28 055,0 millió forintban teljesült, amely 41,7 millió forinttal elmarad a
kiadásoktól, a hiányt a zárszámadás keretében kell a Nyugdíjbiztosítási Alap részére
megtéríteni.
Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő ellátást 2017. évben átlagosan 132 254 fő kapott, az
egy főre jutó havi ellátás összege pedig 17 361 forint volt. Ebből:
-

átmeneti bányászjáradékban 2 527 fő részesült, 179 608 forint/fő/hó átlaggal,
politikai rehabilitáció és más nyugdíj-kiegészítés jogcímen 78 301 fő kapott
átlagosan 7 326 forintos havi ellátást,
egyéb támogatásban (lakbér-hozzájárulásban, cukorbeteg támogatásban) 21 925 fő
részesült,
házastársi pótlékot és jövedelempótlékot 14 213 fő kapott, 15 675 forintos havi ellátási
átlaggal,
mezőgazdasági járadékot 2 491 fő részére folyósítottak, 56 853 forint/fő/hó átlaggal,
bányász kereset-kiegészítésben 2 fő, illetve a 2015. évi XLII. törvény alapján hősi halott
közeli hozzátartozója részére folyósított kiegészítő hozzátartozói támogatásban 3 fő
részesült.

A művészeti nyugdíjsegélyek kiadása 2017. évben 1 366,8 millió forint, a bevétele
1 249,7 millió forint volt, 117,1 millió forint hiányt eredményezve.
MAK nyugdíjsegélyt 2017. évben 2 006 fő részére folyósítottak, 56 471 forintos havi átlagos
ellátási összegben.
A közjogi méltóságok részére járó juttatás, valamint a közjogi méltóságok utáni hozzátartozói
nyugellátás kiadása 176,5 millió forint, bevétele 176,7 millió forint volt a 2017. évben, a
0,2 millió forintos többletet a zárszámadás keretében kell rendezni az alábbiak szerint:
A Nyugdíjbiztosítási Alapnak az Alkotmánybíróság volt elnökei részére járó juttatás fedezete
jogcímén 0,2 millió forintot vissza kell utalnia az Alkotmánybíróság fejezet részére.
A pénzbeli kárpótlás 997,0 millió forintos kifizetése az előirányzat 1 079,4 millió forintos
összegéhez képest 82,4 millió forint megtakarítást eredményez.
A Párizsi Békeszerződés alapján folyósított életjáradékok kiadásainál, amelyek összege
2 073,3 millió forint, az előirányzat 2 153,5 millió forint összegéhez mérten 80,2 millió forint
megtakarítás mutatkozik.
A pénzbeli kárpótlás kiadásai 18,2%-kal, míg a Párizsi Békeszerződés alapján folyósított
életjáradékok kiadásai 11,9%-kal alacsonyabbak a 2016. évi kiadásoknál. Az ellátottak száma
mindkét ellátás esetében csökkent (17,8 illetve 6,3%-kal), viszont mind a pénzbeli kárpótlás
alapösszegének, mind a Párizsi Békeszerződés alapján folyósított életjáradékok összegének
emelésére sor került az év folyamán.
E két ellátás esetében a megtérítések összege együttesen 3 071,8 millió forint, amely
1,5 millió forinttal meghaladja a kiadásokat, a többletet a zárszámadás keretében kell a
Nyugdíjbiztosítási Alapnak a központi költségvetés részére visszautalnia.
A Hadigondozottak Közalapítványa által finanszírozott hadigondozotti ellátások, és az MNV
Zrt. által finanszírozott vagyoni kárpótlási, valamint az NFA által finanszírozott termőföld

életjáradékra váltásából adódó kiadások megtérítése – a jogszabályokban rögzített utólagos
finanszírozási rendnek és a finanszírozókkal kötött megállapodásokban foglaltaknak
megfelelően – a kifizetésekhez igazodik. Az éves szinten mutatkozó eltérések a hóközi
kifizetésekből, illetve az év végi elszámolások miatti időbeli eltolódásokból adódnak.
Részletezve:
A hadigondozotti ellátások kiadásai 8 667,2 millió forint összegben teljesültek, bevétele
8 616,3 millió forint volt, 50,9 millió forint „alul”-finanszírozást eredményezve.
A vagyoni kárpótlási életjáradék kiadása 895,3 millió forint, bevétele 893,1 millió forint
volt, így a finanszírozási hiány 2,2 millió forint.
A vagyoni kárpótlási életjáradék kiadásai 16,4%-kal elmaradnak a 2016. évi kiadástól. A
hadigondozotti ellátások kiadásai 18,9%-kal emelkedtek a 2016. évi kiadásokhoz képest. Az
ellátottak száma a vagyoni kárpótlás esetében 17,1%-kal csökkent, míg a hadigondozotti
ellátások esetében 23,7%-kal nőtt.
A termőföld átadása ellenében megszerezhető életjáradék kiadása a 2017. évben
9 483,2 millió forint volt, amely 4,8%-kal kevesebb a 2016. évi kiadásnál. Az ellátottak
létszáma ebben az ellátási körben 5,3%-kal csökkent, ezt azonban részben ellensúlyozta az
ellátások emelésének hatása.
A Hadigondozottak Közalapítványa, az MNV Zrt., valamint az NFA által finanszírozott
ellátások tekintetében a többletek, illetve hiányok rendezésére a finanszírozási
megállapodások alapján kerül sor.
A működési költségtérítések alakulása
A jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások, valamint a korhatár alatti
ellátások működési költségeinek megtérítése az eredeti előirányzatnak megfelelően:
1 763,2 millió forint összegben teljesült, melyből az ONYF működési célú bevételei között
1 469,3 millió forint jelenik meg, 293,9 millió forint pedig a jogutódnál.
A pénzbeli kárpótlási és a Párizsi Békeszerződés alapján folyósított életjáradékok tekintetében
a térítés az eredeti előirányzatnak megfelelően: 52,9 millió forint összegben teljesült, melyből
az ONYF működési célú bevételei között 44,0 millió forint jelenik meg, 8,9 millió forint
pedig a jogutódnál.
A központi költségvetés által finanszírozott ellátások együttes működési költségtérítése így
1 816,1 millió forint volt, melyből az ONYF bevétele 1 513,3 millió forint, a jogutódé pedig
302,8 millió forint.
A hadigondozotti ellátások 2017. évben megtérített működési költségeinek összege
150,1 millió forint, a vagyoni kárpótlási életjáradéknak a finanszírozói megállapodás alapján
elszámolt működési bevétele 23,2 millió forint, a termőföld ellenében járó életjáradék 2017.
évben megtérített működési költsége 42,9 millió forint. A bevételekből az ONYF működési
célú bevételei között 177,1 millió forint jelenik meg, 39,1 millió forint pedig a jogutódnál.
Az összes, nem a Nyugdíjbiztosítási Alapból finanszírozott ellátás működési költségtérítése
2017. évben 2 032,3 millió forint volt.
V. Korengedményes nyugdíj elszámolása
2017-ben a jogszabály értelmében már nem kerülhetett sor új korengedményes nyugdíj címen
ellátás folyósítására, csak bevételek érkezhettek, elsősorban a 2016 előtt jogalap nélkül
kifizetett ellátások megtérülése (befizetés, levonás, véglegesen visszaérkezés) formájában.
A zárszámadás keretében az Ny. Alapnak a Nemzeti Foglalkoztatási Alap részére 0,9 millió
forintot kell az előző évek jogalap nélküli követeléseinek visszatérítése címén átadni.

