
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap 

  



 



I. A célok és elvárt eredmények meghatározása,  a Nyugdíjbiztosítási Alap 2017. évi 
költségvetését meghatározó legfontosabb tényezők 
 
A LXXI. fejezet Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) 2017. évi költségvetése 
alkalmas arra, hogy biztosítsa a kötelező társadalombiztosítási nyugdíjrendszer alapvető 
célkitűzéseit: a nyugellátások értékállóságának, valamint a nyugdíjrendszer stabilitásának 
megőrzését. 

A tervezés során figyelembe vettük a Magyarország Konvergencia Programjában 

meghatározott gazdaságpolitikai és egyensúlyi célokat. Az egyes bevételi és kiadási 
előirányzatok összhangban vannak a 2017. évi költségvetés elkészítésekor alkalmazott 
makrogazdasági paraméterekkel, valamint a költségvetési törvény elkészítéséhez kiadott 
Tájékoztatóban foglaltakkal.  

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

A bevételi oldal alakulását alapvetően a bruttó keresettömeg 2017. évre tervezett 6,8 %-os 
mértékű emelkedése határozza meg. A bevételek döntő részét együttesen 98,9 %-át – a 
biztosítottak által fizetett nyugdíjjárulék, illetve a szociális hozzájárulási adó foglalkoztatói 
befizetései teszik ki.  A nyugdíjjárulék mértéke 2017-ben is a járulékköteles   jövedelem 
10 %-a. A foglalkoztató által fizetett 27 %-os szociális hozzájárulási adóból az Ny. Alapot 
megillető rész 2017-ben 19,3 százalékpontra mérséklődik a 2016. évi 20,8 százalékpontról 
(ebből az I. félév: 21,4 %, a II. félév: 20,1%, átlagos mértéke 20,8 % ). 

A kiadási oldal főösszegének 99,4 %-a a nyugellátási kiadásokra kerül kifizetésre 2017-ben. 
A Ny. Alap a korhatárt betöltöttek öregségi nyugellátását, korhatár alatti öregségi 
nyugellátásként kizárólag a nők részére 40 év jogosultsági idő alapján járó ellátást, valamint a 
hozzátartozói nyugellátásokat és az egyösszegű méltányossági kifizetéseket finanszírozza 
2017. évben is.  

A nyugellátások 2017. évi előirányzata tartalmazza a januárban végrehajtásra kerülő, 0,9 %-
os nyugdíjemelés fedezetét. A nyugdíjemelés mértéke a törvényi előírásoknak megfelelően 
megegyezik a fogyasztói árindex tervezett emelkedésével. A nyugellátások reálértékének 
megőrzése tehát biztosított, ezzel a 2017. évi költségvetés eleget tesz a Magyarország 
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 41. § (3) bekezdésében 
megfogalmazott előírásnak. 

Az Ny. Alap működési kiadásai a Ny. Alapot kezelő és a nyugdíjrendszert működtető 
Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (a továbbiakban ONYF) feladatellátásának 
fedezetét tartalmazzák. A kiadások tervezését a központi költségvetési szervekre előírt 
szabályok határozzák meg. 

Az Ny. Alap benyújtott költségvetése nullszaldós, a tervezett bevételek fedezik a felmerülő 
kiadásokat. Ezzel teljesül az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírása, 
valamint az a kormányzati célkitűzés is, mely szerint a felmerülő kiadásokat alapvetően a 
biztosítottak és a foglalkoztatók befizetései fedezik. 2017-ben sem szükséges tehát központi 
költségvetési hozzájárulás az Ny. Alap egyensúlyának eléréséhez. Az Ny. Alap napi 
likviditása érdekében továbbra is lehetőség lesz a kincstári egységes számlához kapcsolódó 
megelőlegezési számla kamatmentes igénybevételére. 



 

Az Ny. Alap 2017. évi tervezett bevételi főösszege 93,6 milliárd forinttal kevesebb a 
„Központi költségvetés fejezeti szintű 2016-18. évi bevételi és kiadási középtávú 
tervszámairól” szóló 2019/2015. (XII. 29.) Kormányhatározatban foglalt összegnél, mely 
döntően azzal áll összefüggésben, hogy a szociális hozzájárulási adó számításánál alkalmazott 
megosztási arány 79,43 %-ról 71,61 %-ra csökkent.  
A kiadási főösszeg 2017. évi tervezett értéke 25,4 milliárd forinttal alatta marad a jelzett 
Kormányhatározatban meghatározott középtávú terv szerinti összegnek, melynek alapvető 
oka az, hogy a fogyasztói árindex tervezett mértéke 0,9 %-ra csökkent a középtávú terv 
számításánál alkalmazott inflációs mértékhez képest.  
 

II. Az Ny. Alap 2017. évi bevételei 

 
1. Cím: A nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 

 
Az Ny. Alap bevételeinek döntő hányadát (terv szinten 98,9 %-át) a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatalon (a továbbiakban NAV) keresztül érkező szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot 
megillető része, valamint a biztosított által fizetett egyéni nyugdíjjárulék összege képezi. Az 
adó- és járulékbevételek tervezésénél 6,8 %-os bruttó keresettömeg növekedés került 
figyelembe vételre, a kisvállalkozók részére 2013-ban bevezetett új adónemek (KATA, 
KIVA), valamint a családi adókedvezmény hatásainak érvényesülése mellett. A 
keresetkiáramlás hatásán túl a Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillető részének (az 
adóalapra vetítve) 1,5 %-pontos csökkenésével került meghatározásra az előirányzat, a 
következők szerint. A szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillető része a bázisévi 
átlagos 76,87 %-ról 2017-ben 71,61 %-ra csökken, mely az adóalapra vetítve, - a 27 %-os 
adómérték figyelembevételével - a 2016. évi átlag 20,8 %-os mérték 19,3 %-ra történő 
csökkenését jelenti.  

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

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

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

nyugdíjbiztosítási járulék  

2. Alcím: Biztosítotti nyugdíjjárulék  
                millió forint 

Megnevezés 2017. évi előirányzat 

Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillető része és 
munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék 

1 989 696,0 

Biztosított által fizetett egyéni nyugdíjjárulék  1 094 804,6 

 



 

3. Alcím: Egyéb járulékok és hozzájárulások 
 
Az egyéb járulékok és hozzájárulások bevételi előirányzata 16 026,2 millió forint, a bevételi 
főösszeg 0,5 %-a, amely a következő tételeket tartalmazza. 
            millió forint 

Megnevezés 2017. évi előirányzat 

Megállapodás alapján fizetők járulékai 1 020,7 

Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher 15 005,5 

Egyéb járulékok és hozzájárulások összesen 16 026,2 

 
Az 1997. évi LXXX. törvény 34-35. §-ában szabályozott, Megállapodás alapján fizetők 
járulékai tervezett előirányzata 1 020,7 millió forint. A megállapodás megkötésénél a 
nyugdíjjárulék-fizetés alapja a megállapodást kötő személy által meghatározott jövedelem, 
amely legalább a megállapodás megkötése napján érvényes minimálbér összege. 
Megállapodás esetén a nyugdíjjárulék mértéke 34 %.  

Az Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher tervezett összege 15 005,5 millió forint. E 
járulék teljesítése a 2010. évi LXXV. törvény 8. § (2) bekezdése alapján történik, mely szerint 
e közteher – munkavállalónként, a munkaviszony minden naptári napjára – a mezőgazdasági 
és turisztikai idénymunka esetében 500 forint, az alkalmi munka eseteiben 1000 forint, a 
filmipari statiszta alkalmi foglalkoztatása esetén pedig 3000 forint összegben terheli a 
foglalkoztatót. Ebből az adóhatóság 91,8 %-ot az Ny. Alapnak, 1,4 %-ot az E. Alapnak, 6,8 
%-ot az NFA-nak utal át (13. § (2) bek.).  
 

5. Alcím: Késedelmi pótlék, bírság 
 
E bevételi jogcím 2017. évi előirányzata 11 473,0 millió forint, amely a bevételi főösszeg 
0,4 %-a. A NAV-nál kezelt késedelmi pótlék, bírság bevételi számlákra befolyt összegből az 
Ny. Alapot a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól szóló 1992. évi LXXXIV. törvény 
13. számú melléklete alapján számított összeg illeti meg.  
 

 
7. Alcím: Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek  

 
A 2017. évi előirányzat összege 4 863,6 millió forint. A jelzett összeg tartalmazza az Ny. 
Alapot megillető – a tárgyévet megelőző időszakban kifizetett – visszatérítendő, illetve 
visszatérülő ellátások, és jogalap nélkül felvett ellátások megtérített összegeit, valamint az 
Ny. Alapnak járó egyéb bevételeket (magán-nyugdíjpénztárak átutalásai, késedelmi kamat, 
mulasztási bírság, stb.). A számviteli elszámolási rend 2014. évtől érvényes módosulása miatt 
a befizetéssel megegyező évben elszámolásra kerülő véglegesen visszaérkezett ellátások, és a 
jogalap nélküli ellátások bevételei nem e bevételi jogcímen kerülnek elszámolásra, hanem – a 
nyugellátások összegében – kiadáscsökkentő tételként.  



 

 
3. Cím: Vagyongazdálkodás  

1. Alcím: Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás 
 
Az MNV Zrt. által kezelt, járuléktartozás fejében átvett vagyon-hasznosítás bevételeinek 
2017. évi tervezett előirányzata 1,0 millió forint. 
 

5. Cím: Nyugdíjbiztosítási költségvetési szerv  
 

A nyugdíjbiztosítási költségvetési szerv működési célú bevételeinek 2017. évi előirányzata 
1 955,0 millió forint. Az összegből a folyósított ellátások működési kiadásainak megtérítése 
államháztartáson kívülről 10,0 millió forint, államháztartáson belülről pedig, mint egyéb 
működési célú támogatás 1 840,0 millió forint. A fentiek mellett a működési saját bevétel 
összege 105,0 millió forintot tesz ki. A működési célú bevételek 2017. évi előirányzata 
megegyezik a 2016. évi bázis szintű előirányzattal.  
 

III. Az Ny. Alap 2017. évi kiadásai 

 

2. Cím: Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai 

1. Alcím: Nyugellátások 
 

Az Ny. Alap 2017. évi nyugdíjkiadási előirányzata tartalmazza a 2017. évi nyugdíjemelésre 
fordítandó többletkiadáson felül az automatizmusokból eredő többletkiadások és az egyszeri 
segély fedezetét.  

A 2017. évi januári nyugdíjemelés mértékét a hatályos nyugdíjtörvény alapján a fogyasztói 
árnövekedés tárgyévre tervezett mértéke határozza meg. A költségvetési törvényjavaslat 
szerint a tárgyévre tervezett fogyasztói árnövekedés 0,9 %, 2017. januárban a nyugellátásokat 
ennek megfelelően szükséges emelni. 

A nyugdíjkiadások 2017. évi összegét az automatizmusok is növelik, tehát a létszámváltozás 
és a cserélődés hatása. 2017-ben tovább folytatódik a nyugdíjkorhatár emelése, ez évben a 63 
és fél évet betöltöttek érik el – az év második félévétől – a nyugdíjkorhatárt. Ennek hatása 
mérsékli a létszámnövekedést. Ezzel ellentétes – az ellátottak létszámát növelő – hatású a 
2016-ban (63 évesen) korhatárt betöltöttek öregségi nyugdíjba áramlásának áthúzódó hatása 
és a nőknek 40 év jogosultsági idő alapján járó korhatár alatti nyugellátás létszámnövekedése. 
Ugyancsak mérséklő hatású azonban az idősek ellátásainak halálozás miatti megszűnése, 
illetve a hozzátartozói nyugellátások tovább folytatódó létszámcsökkenése. 

A 2017. évi nyugdíjkiadás tervezésekor a nyugdíjkiadások – technikai korrekcióval 
módosított – összege 2,76 %-kal emelkedik az előző évhez képest, ami az ellátottak 
létszámának 1,16 %-os és az átlagos ellátás 1,58 %-os növekedésének együttes hatása. 
(1,0116 * 1,0158 ∼ 1,0276) 



 

Az Ny. Alap 2017. évi nyugdíjkiadási előirányzata a főbb ellátási csoportoknál a következők 
szerint alakul: 

                                                                                                           millió forint 
MEGNEVEZÉS 2017. évi előirányzat 

Öregségi nyugdíj 2 735 046,0 

Hozzátartozói nyugellátás 365 986,0 

Egyszeri segély 500,0 

Nyugellátások összesen 3 101 532,0 

 

Az öregségi nyugellátások 2017. évi kiadási előirányzata 2 735 046,0 millió forint. Ezen belül 
a korhatár felettiek öregségi nyugdíjának kiadása 2 501 121,5 millió forint, a nők korhatár 
alatti nyugellátásának kiadása 233 924,5 millió forint. 

A hozzátartozói nyugellátások 2017. évi előirányzata 365 986,0 millió forint. Ebből az 
árvaellátások összege 31 474,0 millió forint, az özvegyi nyugellátásoké pedig 334 512,0 
millió forint. 

Egyszeri segély jogcímen 500,0 millió forint összeget tartalmaz az előirányzat. Ezen felül az 
Ny. Alap költségvetésének normaszöveg tervezete rögzíti, hogy - a nyugellátások 
előirányzatának megfelelő jogcímein történő elszámolással - méltányossági alapon történő 
nyugdíj-megállapításra 200,0 millió, méltányossági alapú nyugdíjemelésre pedig 700,0 millió 
forint használható fel az irányadó jogszabályi rendelkezések szerint. 

 
4. Alcím: Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai 

 
Az egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások 6 274,0 millió forint előirányzati összege 
tartalmazza a nyugdíjfolyósítással és a nyugdíjbiztosítással kapcsolatos egyéb tevékenységek 
kiadásait. Ebből 4 262,4 millió forint a postaköltség és 2 011,6 millió forint az egyéb kiadások 
összege. A 2017. évi előirányzat a 2016. évi előirányzat teljesülésének feltételezésével, és a 
tervezett 0,9 %-os fogyasztói árnövekedés figyelembevételével került meghatározásra. 
 

3. Cím: Vagyongazdálkodás 

1. Alcím: Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás  
 
A vagyongazdálkodás tervezett kiadási előirányzata 2017. évre összesen 1,0 millió forint. Az 
Ny. Alap már csak kis értékű vagyonelemmel rendelkezik. 
 



 

  
5. cím: Nyugdíjbiztosítási költségvetési szerv 

 
A nyugdíjágazat feladatainak ellátásához az alábbi működési erőforrások állnak rendelkezésre 
2017. évben: 

                              millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel 

Ny. Alapból 
működésre 

átvett 
pénzeszköz 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 

létszám (fő) 

Költségvetési szerv 11 012,4 1 955,0 9 057,4 1467 

Fejezeti kezelésű előirányzatok 0 0 0 0 

Központi kezelésű előirányzatok 0 0 0 0 

 
A 2017. évi működési célú költségvetés tervezésének alapja az Ny. Alap fejezetébe tartozó 
költségvetési szervek számára a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat.  

A költségvetési javaslatban 5 652,4 millió forint biztosít fedezetet az ágazat által ellátott 
feladatokhoz kapcsolódó foglalkoztatotti állomány személyi juttatásaira, valamint 1 577,7 
millió forint a személyi juttatásokhoz kapcsolódó és egyéb közterhekre. 

A 3 594,0 millió forint dologi kiadások a fedezete az üzemeltetési és fenntartási kiadások 
mellett mind az Ny. Alaphoz kapcsolódó, mind a 2015. évben a Magyar Államkincstártól 
átvett feladatokhoz kapcsolódó, központilag működtetett, az alapfeladatokat és az ügyvitelt 
támogató informatikai rendszerek, az alkalmazott szoftverek üzemeltetésével összefüggő 
kiadásoknak, az eszközök karbantartásának, az adatátvitel működtetésének, az eszközök 
bérletének, szoftver követés éves szolgáltatás díjainak. A dologi kiadások esetében az 
előirányzat 2016. évivel megegyező.  

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

Az intézményi beruházások előirányzata 181,1 millió forint, az alaptevékenység ügyvitelét, 
feladatellátását támogató informatikai rendszer fenntartásához, illetve fejlesztéséhez, valamint 
az ingatlanok állagmegóvási munkálatainak elvégzéséhez nyújt fedezetet.  

Az ágazat 2017. évi tervezése során 1467 fő létszám került figyelembe vételre. 

Az uniós források szerepe a nyugdíjbiztosítási ágazatban 

Az adminisztratív terhek csökkentését az ágazatban magas fokú elektronizáltsággal kívánja az 
ONYF elérni, melyhez a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 – 21. század családtámogatása és 
nyugdíja elnevezésű projektre pályázik. A fejlesztés érinti mind a front office, mind a back 
office folyamatainkat. A projekt célja, hogy az ügyfelek által elérhető szolgáltatások minél 
szélesebb körben legyenek elérhetőek az online felületen, növekedjen az azonnal elintézhető 
ügyek száma, valamint az úgynevezett proaktív szolgáltatások száma. Az ONYF belső 
folyamatainak elektronizálása valósul meg (papírmentes iroda), illetve az ehhez kapcsolódó 
szervezetfejlesztésre is sor kerül, valamint online kapcsolatok kialakítására a társszervekkel, 
amelynek köszönhetően gyorsabb ügyintézés érhető el. Az informatikai fejlesztések az 
ügyintézők munkáját kívánják gyorsítani, a jobban strukturált alkalmazásokkal, fejlettebb 
szoftverekkel, valamint automatizmusok beépítésével, amely egyben az ügyfelek számára is 
gyorsabb ügyintézést jelent. A fejlesztés megteremti a lehetőséget a funkcionális feladatok 
kihelyezésére a területi léptékű, alsószintű államigazgatási egységekbe.  





 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mellékletek 

  



 

  



TÁJÉKOZTATÓ 
a demográfiai folyamatoknak a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerre gyakorolt 

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

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

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

 
Jelen tájékoztatás ezen törvényi kötelezettség teljesítése. 
 
II) Az Nyugdíjbiztosítási Alap  bevételeire és kiadásaira vonatkozó 4 éves kitekintés (lásd 1. 

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

• a szociális hozzájárulási adó Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető részét vettük 
figyelembe, 

• a járulékfizetésnek nincs felső korlátja és mértéke továbbra is 10%, 
• a kata és a kiva által nyújtott kedvező adófizetési lehetőségek fennmaradnak, 
• a 2017-ben a biztosítotti nyugdíjjárulék terhére kiterjesztésre kerülő családi 

kedvezmény fennmarad, 
 

2) a kiadásokat érintően  
 

• az öregségi nyugdíjkorhatár továbbra is évente fél évvel emelkedik, így a 2017. 
évben az 1954 első félévében születettek, 2018-ban az 1954 második félévében 
születettek, 2019-ben az 1955-ben születettek, a 2020-ban az 1956 első félévében 
születettek, 2021-ben pedig az 1956 második félévében születettek nyugellátásra 
jogosultsága nyílik meg. 

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

• a nyugdíjemelés mértéke rendre a fogyasztói árindexnek megfelelő. 
 
III) A demográfiai prognózis (lásd 2. számú táblázat) a Központi Statisztikai Hivatal 

Népességtudományi Kutatóintézete legutóbbi, 2015-ös népesedési előrejelzésének 
alapváltozata alapján készült. 

 
 
Budapest, 2016. május …. 
  



1. számú táblázat 

 

 
A Nyugdíjbiztosítási Alap bevételeinek és kiadásainak várható alakulása 

 

  

 (Mrd Ft) 

  Előirányzat neve Bevételi és kiadási előirányzatok prognózisa 

    2017 2018 2019 2020 2021 

  Járulékbevételek és hozzájárulások 3112 3280,3 3438,6 3574,3 3723,8 

  Egyéb bevételek 6,8 7,1 7,3 7,6 7,8 

NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP BEVÉTELEI ÖSSZESEN  3118,8 3287,4 3445,9 3581,9 3731,6 

  Nyugellátások 3101,5 3197,3 3301,6 3429,7 3562,7 
  Egyéb kiadások 17,3 90,1 144,3 152,2 168,9 

NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP KIADÁSAI ÖSSZESEN 3118,8 3287,4 3445,9 3581,9 3731,6 

              

NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP EGYENLEGE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 
 
 



2. számú táblázat 

50 éves demográfiai előrejelzés 
  

  

Népesség (ezer fő, év végén) 

Nyugdíjkorhatár 
felettiek aránya a 

népességhez 

Nyugdíjkorhatár 
felettiek aránya a 

munkaképes 
korúakhoz 

Összesen 

Ebből: 

munkaképes 
korúak* 

nyugdíj-
korhatár 
felettiek 

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

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

2012 9 885 6 265 2 090 21,1% 33,4% 

2013 9 837 6 197 2 123 21,6% 34,3% 

2014 9 789 6 189 2 089 21,3% 33,8% 

2015 9 740 6 176 2 056 21,1% 33,3% 

2016 9 690 6 087 2 102 21,7% 34,5% 

2017 9 641 6 063 2 082 21,6% 34,3% 

2018 9 591 6 040 2 063 21,5% 34,1% 

2019 9 542 5 944 2 114 22,2% 35,6% 

2020 9 493 5 929 2 085 22,0% 35,2% 

2021 9 445 5 918 2 056 21,8% 34,7% 

2022 9 395 5 858 2 079 22,1% 35,5% 

2023 9 345 5 802 2 097 22,4% 36,2% 

2024 9 296 5 754 2 111 22,7% 36,7% 

2025 9 246 5 706 2 122 23,0% 37,2% 

2026 9 196 5 659 2 129 23,2% 37,6% 

2027 9 147 5 617 2 129 23,3% 37,9% 

2028 9 097 5 576 2 132 23,4% 38,2% 

2029 9 047 5 535 2 135 23,6% 38,6% 

2030 8 998 5 496 2 140 23,8% 38,9% 

2031 8 949 5 457 2 148 24,0% 39,4% 

2032 8 901 5 408 2 167 24,3% 40,1% 

2033 8 854 5 355 2 190 24,7% 40,9% 

2034 8 808 5 304 2 212 25,1% 41,7% 

2035 8 763 5 255 2 234 25,5% 42,5% 

2036 8 720 5 209 2 253 25,8% 43,3% 

2037 8 679 5 163 2 275 26,2% 44,1% 

2038 8 638 5 114 2 298 26,6% 44,9% 

2039 8 598 5 042 2 344 27,3% 46,5% 

2040 8 558 4 962 2 396 28,0% 48,3% 

2041 8 519 4 888 2 442 28,7% 50,0% 

2042 8 481 4 820 2 481 29,3% 51,5% 



2043 8 443 4 758 2 513 29,8% 52,8% 

2044 8 407 4 702 2 539 30,2% 54,0% 

2045 8 370 4 653 2 557 30,5% 54,9% 

2046 8 335 4 611 2 569 30,8% 55,7% 

2047 8 301 4 575 2 573 31,0% 56,2% 

2048 8 266 4 545 2 572 31,1% 56,6% 

2049 8 232 4 517 2 569 31,2% 56,9% 

2050 8 199 4 484 2 571 31,4% 57,3% 

2051 8 166 4 452 2 573 31,5% 57,8% 

2052 8 133 4 422 2 574 31,6% 58,2% 

2053 8 100 4 392 2 575 31,8% 58,6% 

2054 8 067 4 361 2 578 32,0% 59,1% 

2055 8 034 4 327 2 585 32,2% 59,7% 

2056 8 002 4 291 2 594 32,4% 60,5% 

2057 7 969 4 259 2 600 32,6% 61,1% 

2058 7 936 4 229 2 604 32,8% 61,6% 

2059 7 903 4 201 2 607 33,0% 62,1% 

2060 7 869 4 174 2 608 33,1% 62,5% 

*      A 16. életévüket betöltött, az öregségi nyugdíjkorhatárt még el nem ért személyek száma 
Az előrejelzés a KSH-NKI 2015-ös népesség-előreszámításának alapváltozata alapján készült. 

 


