Tájékoztató
a tizenharmadik havi nyugdíjról, a nyugellátások rendszeres emelésérıl, a
nyugdíjprémiumról és a nyugdíjak korrekciós célú emelésérıl
1. A 2009. évi XL. törvény 2009. július 1-jétıl hatályon kívül helyezte a társadalombiztosítási
nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvénynek (a továbbiakban: Tny.) a tizenharmadik havi
nyugdíjra vonatkozó rendelkezéseit, ami a tizenharmadik havi nyugdíj 2009. június 30-áig
kifizetett elsı részletét nem érinti, a második részlet azonban november hónapban már nem
kerül kifizetésre.
2. A törvénymódosítás viszont 2010. január 1-jét követıen ún. nyugdíjprémium
megállapítását teszi lehetıvé, amennyiben a GDP változatlan áron számított növekedésének
a tárgyévben várható mértéke a 3,5 százalékot meghaladja, és az államháztartás költségvetési törvényben meghatározott - tárgyévi egyenlegcélja várhatóan teljesül.
Nyugdíjprémiumra az a személy jogosult, aki a tárgyévet megelızı év legalább egy napján,
valamint a tárgyév novemberében a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó,
vagy azzal egy tekintet alá esı
a) rokkantsági vagy baleseti rokkantsági nyugdíjban, vagy
b) hozzátartozói nyugellátásban - ide nem értve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat - részesül, vagy
c) az a)-b) pontban nem említett nyugellátásban - ide nem értve a rehabilitációs járadékot részesül, és a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt a tárgyévet megelızıen betöltötte.
Az a)-b) pontban említett ellátásokban részesülı nyugdíjasokat a nyugdíjprémium életkorra
tekintet nélkül megilleti.
A c) pontban említett nyugellátások öregségi típusú ellátások, mint a korkedvezményes öregségi
nyugdíj, az elırehozott, csökkentett összegő elırehozott öregségi nyugdíj, korengedményes
nyugdíj, bányásznyugdíj, egyes mővészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdíja, szolgálati
nyugdíj, és a mezıgazdasági szövetkezeti/szakszövetkezeti járadékok. Ezen ellátásokban
részesülı személyek a rájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követı évben
részesülhetnek nyugdíjprémiumban.
A nyugdíjprémium összege az alább megjelölt két szám szorzata:
a) a GDP változatlan áron számított növekedése - tárgyévben várható - mértékének 3,5-del
csökkentett összege, de legfeljebb 4,
b) a nyugellátás november havi összegének 25 százaléka, de legfeljebb 20 000 forint.
A fenti számításnak megfelelıen a nyugdíjprémium összege legfeljebb 80 000 forint lehet.
A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a nyugdíjprémiumot - a meghatározott feltételek teljesülése
esetén - külön kérelem benyújtása nélkül a november havi nyugellátással együtt folyósítja.
3. 2009. december 31-ét követıen módosulnak a Tny. nyugdíjemelésre vonatkozó rendelkezései.
Az új szabályozás szerint a tárgyév január 1-je elıtti idıponttól megállapított
társadalombiztosítási nyugellátást - ideértve a bányásznyugdíjat, a korengedményes nyugdíjat, az
egyes mővészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdíját, a szolgálati nyugdíjat, a
polgármesterek öregségi nyugdíját és közszolgálati járadékát, a mezıgazdasági szövetkezeti és
szakszövetkezeti járadékot, a mezıgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegő járadékát,
valamint a baleseti járadékot is - a megállapítás naptári évét követıen minden év január
hónapjában az emelés évére tervezett:

•

fogyasztói árnövekedésnek megfelelı mértékben kell emelni, amennyiben a bruttó hazai
termék változatlan áron számított növekedésének (a továbbiakban: GDP) tárgyévre
tervezett mértéke nem éri el a 3 százalékot,

•

fogyasztói árnövekedés és a tervezett országos nettó átlagkereset-növekedés 80 és 20
százalékos arányban súlyozott átlagának megfelelı mértékben kell emelni, amennyiben a
GDP növekedésének tárgyévre tervezett mértéke legalább 3 százalék, de nem éri el a 4
százalékot,

•

fogyasztói árnövekedés és a tervezett országos nettó átlagkereset-növekedés 60 és 40
százalékos arányban súlyozott átlagának megfelelı mértékben kell emelni, amennyiben a
GDP növekedésének tárgyévre tervezett mértéke legalább 4 százalék, de nem éri el az 5
százalékot,

•

fogyasztói árnövekedés és a tervezett országos nettó átlagkereset-növekedés 50-50
százalékos arányban súlyozott átlagának megfelelı mértékben kell emelni, amennyiben a
GDP növekedésének tárgyévre tervezett mértéke 5 százalék, vagy azt meghaladó mértékő.

A tárgyévi tervezett adatokat a Magyar Köztársaság költségvetésérıl szóló törvény állapítja meg.
4. A 2009. évi XL. törvény 2009. július 1-jétıl módosította a nyugdíjak korrekciós célú
emelésérıl szóló 2005. évi CLXXIII. törvényt. A 2009. szeptember 1-jétıl hatályos
nyugdíjkorrekciós intézkedések késıbbi idıpontban, 2010. január 1-jétıl kerülnek
végrehajtásra.
Ennek keretében az 1988. január 1-je és 1990. december 31-e közötti idıponttól kezdıdıen
megállapított saját jogú nyugellátás 2%-kal, az 1992. január 1-je és 1995. december 31-e,
valamint az 1997. január 1-je és 1998. december 31-e közötti idıponttól kezdıdıen
megállapított saját jogú nyugellátás 4-4%-kal kerül felemelésre.

Budapest, 2009. május 28.

Országos Nyugdíjbiztosítási Fıigazgatóság

