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Az  Alaptörvény  6.  cikkének  (1)  bekezdése  alapján  „A nyugdíjprémium  igazságossá  tétele
érdekében  a  társadalombiztosítási  nyugellátásról  szóló  1997.  évi  LXXXI.  törvény
módosításáról” címmel a mellékelt törvényjavaslatot kívánom benyújtani. 



2018. évi ..... törvény 

A nyugdíjprémium igazságossá tétele érdekében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló
1997. évi LXXXI. törvény módosításáról

1. §

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (továbbiakban: Tny.) 101. §
(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A nyugdíjprémium összege:
a) amennyiben a nyugellátás novemberi összege nem haladja meg a novemberi nyugellátások
átlagát, a következő két szám szorzata:

aa)  a  bruttó  hazai  termék  változatlan  áron  számított  növekedése  -  tárgyévben  várható  -
mértékének 3-mal csökkentett összege,
ab) a novemberi nyugellátások átlagának 10 százaléka;

b) amennyiben a nyugellátás novemberi összege meghaladja a novemberi nyugellátások átlagát, a
következő két szám szorzata (amennyiben az pozitív számot ad):

ba)  a  bruttó  hazai  termék  változatlan  áron  számított  növekedése  -  tárgyévben  várható  -
mértékének 3-mal csökkentett összege,
bb) a novemberi nyugellátások átlagának 10 százaléka csökkentve a novemberi nyugellátás és
a novemberi nyugellátások átlagának különbözetének 5 százalékával,”

2. §

A Tny. a következő 102/M. §-sal egészül ki:

„102/M. §

A 101. § (6) bekezdésének a nyugdíjprémium igazságossá tétele érdekében a társadalombiztosítási
nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény meghatározásáról szóló 2018. évi …. törvény által
módosított  rendelkezését  a  2018.  évre  vonatkozó  nyugdíjprémium  megállapításakor  úgy  kell
alkalmazni kell, hogy az új rendelkezésből, a korábbihoz képest adódó többletet a december havi
nyugellátással együtt kell folyósítani.”

3. §

A Tny.  101. § (5) és  (7)  bekezdésében a "3,5 százalékot"  szövegrész helyébe a  "3 százalékot"
szövegrész kerül.

4. §

Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás

A nyugdíjprémium igazságossá tételére azért van szükség, mert ma olyanok is megkapják azt,
akik eleve többszázezres vagy akár milliós ellátásban részesülnek. Emellett az is problémát
jelent, hogy a legalacsonyabb összegű ellátásban részesülők kevesebbet kaptak, mint akár az
átlagnyugdíjat kapók.

Ezen felül úgy véljük, hogy a hatályos törvényben szereplőekkel szemben, nem a GDP 3,5%-
os,  hanem  már  a  GDP  3%-os  növekedése  felett  biztosítani  kell  a  nyugdíjprémiumot  a
nyugdíjasok számára. Tekintettel arra is, hogy a GKI jelenlegi prognózisa szerint jövőre 3,2%-
os növekedés várható.

Mindezek miatt a Magyar Szocialista Párt egy olyan számítási módot dolgozott ki, amely az
átlagnyugdíj  alatt  mindenkinek  azonos  összegű  prémiumot  biztosít,  afelett  pedig  csökkenő
mértékben járna,  nagyjából  az  átlagnyugdíj  háromszorosáig,  annál  magasabb ellátás  esetén
nem járna prémium.

A minisztérium legutóbbi közlése alapján 130 500 forint az átlagnyugdíj, eszerint a Javaslat
alapján,  nagyjából a nyugdíjprémium idei maximális összegét kapnák az átlagnyugdíj  alatti
ellátásban részesülők.

Részletes indokolás

1. § 

A Javaslat a nyugdíjprémium meghatározásánál eltérő számítást ír elő az átlagnyugdíj vagy az
alatti  nyugdíjban  részesülők  és  az  átlagnyugdíj  feletti  ellátásban  részülők  számára.  Mindkét
esetben két szám szorzata marad a prémium összege.

Az átlagnyugdíj  alatt  mindenki  a várható GDP mértékének 3-mal  csökkentett  összege,  és az
átlagnyugdíj 10 százalékának szorzata adja a prémium összegét.

Az átlagnyugdíj felett mindenki a várható GDP mértékének 3-mal csökkentett összege, szorozva
az  átlagnyugdíj  10 százalékának az  átlagnyugdíj  és  az  érintett  ellátásának különbözetének 5
százalékával csökkentett mértéke adja a prémium összegét.

A minisztérium legutóbbi közlése alapján 130 500 forint az átlagnyugdíj, eszerint a Javaslatban
szereplő számítás alapján, idén nagyjából a mostani maximális nyugdíjprémium összegét kapnák
az  átlag  alatti  ellátásban  részesülők,  afelett  pedig  fokozatosan  csökkenne,  majd  az  átlag
háromszorosa felett nem járna.

2. § 
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Átmeneti  rendelkezések,  hogy az  új  számítási  módot  már  az idei  prémium megállapításakor
figyelembe kell venni, de csak azok esetében, akiknek ebből adódóan többlete keletkezik, azt
pedig a december havi nyugdíjjal együtt kell kifizetni.

3. § 

A Javaslat szerint, a hatályos törvényben szereplőekkel szemben, nem a GDP 3,5%-os, hanem
már a GDP 3%-os növekedése felett biztosítani kell a nyugdíjprémiumot a nyugdíjasok számára.

4. § 

Hatályba léptető rendelkezés.
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