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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 
24.) OGY határozat 121. §-a alapján interpellációt kívánok benyújtani. 

Az interpelláció címzettje: Dr. Kásler Miklós, emberi erőforrások minisztere 

Az interpelláció címe: "Idén harmadik alkalommal kapnak a nyugdíjasok 
nyugdíjprémiumot!" 



Tisztelt Mĺnĺszteľ Úľ!

A koľmány által hozott intézkedéseknek köszcinhetően a magyar gazdaság évľől évľe jobban

teljesít. Ż0l9 mar a harmadik olyan év, amikor a gazdaság fellendülésének köszönhetően

nyugdíjpľémiumot kapnak a nyugdíjasok. A jogszabályok szeľint akkor lehet

nyugđíjpľémiumot adni, ha válrhatőan 3,5 százaléknál nagyobb a GDP-növekedés az adott

évben, idén pedig aváľhatő méľték 4,6 százalék.

Szeľetnénk, hogy ebből minél tĺĺbben ľészesülni tudjanak' hiszen 2010 őta világosan |éltszik,

hogy a Kormány megbecsüli és tiszteli amagyaľ nyugdíjasokat. A sikeres gazdaságpolitikának

hála idén ezéľtmár haľmadik alkalommal fognak nyugdíjpľémiumban részesülni a nyugdíjasok,

mely a novembeľi ellátással együtt étkęzett vagy fog megéľkezni.

A Fidesz-KDNP fľakció célja, hogy a gazdaság növekedését az idősek iséręzzék, hiszen ők

azok, akik évtizedeken keľesztül dolgoztak és vitték a hátukon az országot Ennek éľdekében a

nyugdíjasok a postástól átlagosan 20 ęzeľ foľint kĺjrüli nyugdíjprémiumot kapnak kézhez,

melynek összege az eđdigi legmagasabb.

A mintegy 2,5 millió jogosult a ľendszeľes nyugdíjával együtt kapja meg a postástól a

nyugdíjpľémiumot, akik pedig bankszámlárakapják a jarandőságukat, azok november l}-én

már meg is kapták a juttatást.

A novemberi nyugdíjjal egyidejűleg - a nyugdíjpľémiumon kívül - nyugdíj-kiegészítést is

kaptak vagy kapnak november hónapban az arra jogosultak. Az éves várhatő nyugdíjas

ťogyasztői ámcjvekedés ugyanis 20l9-ben3'4 szźnalék. Tekintettel aľra, hogy 2019 januárjélban

a nyugdíjasok2,7 oń_os emelést kaptak, ezért a novembeľi kiegészítés 0,7 oÁ, ami aztjelenti'

hogy a havi ellátás 8,4 százalékát kapják meg teljes évre azok' akik januárban emelésben

részesültek. A kiegészítés átlagos összege I0 ezęr foľint'



Tĺsztelt Mĺnĺszteľ Úľ!

Mindezek tiikrében kéľdezem tisztelettel, hogy kik azok, akik idén a nyugdíjprémiumľa'

egyszeri juttatásľa és nyugdíj-kiegészítésre jogosultak, valamit mekkora összeg áll

ľęndelkezésľe a koltségvetésben a pluszpénz kifi zetésekľe?

Váľom megtisztelo v álaszźú|

Budapest, 2019. novembeľ 13
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