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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Orbán Viktor, miniszterelnök 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Azt miért nem írta meg levelében, hogy idén és jövőre 
is a nyugdíjasok hiteleznek a Kormánynak, mivel a várható inflációnál alacsonyabb 
mértékben emelték/emelik a nyugdíjakat?" 

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Ön ismét levelet írt a nyugdíjasoknak, amiben elkápráztatja őket a csodás gazdasági helyzetről, ami
lehetővé tette, hogy kilencezer forint rezsiutalványt kapjanak.

Arról azonban egy szót nem ejtetett, hogy idén is a nyugdíjasok hiteleznek a Kormánynak, mivel a
várható inflációnál alacsonyabb mértékben emelték a nyugdíjakat, amit csak majd novemberben,
egyösszegben fognak kiegészíteni.

Idén januárban ugyanis 2,7%-kal emelték a nyugellátásokat, miközben már 2018 nyarán is tudni
lehetett, hogy 3% feletti lesz az infláció. Nemrégiben derült ki a KSH jelentéséből, hogy az év első
nyolc hónapjában 3,425 százalékos volt a nyugdíjas infláció. Tehát 0,725% különbség van a januári
emelés, és az idénre várható tényleges infláció között. A törvény szerint így 11-12 ezer forint körül
lesz egy átlagnyugdíjban részesülő nyugdíjas egyszeri juttatása. De ezt csak novemberben kapják
meg az érintettek.

2020-ban is bőven 3% feletti inflációval számol a Magyar Nemzeti Bank, pontosan 3,4%-kal, a
Kormány mégis mindössze 2,8%-kal fogja emelni a nyugdíjakat, a nyáron elfogadott költségvetés
szerint.

Mindezek miatt kérdezem:

Azt  miért  nem  írta  meg  levelében,  hogy  idén  és  jövőre  is  a  nyugdíjasok  hiteleznek  a
Kormánynak,  mivel  a  várható  inflációnál  alacsonyabb  mértékben  emelték/emelik  a
nyugdíjakat? 



Miért  nem  változtatnak  még  most  a  jövő  évi  emelésen,  hogy  ne  járjanak  rosszabbul  a
nyugdíjasok?

Tisztelettel várom válaszát!

Budapest, 2019. szeptember 12.

Korózs Lajos

országgyűlési képviselő

(MSZP)
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