Az alábbiakban olvashatod dr. Farkas András összeállítását a nyugdíj ellátásokban várható fejleményekről.

Nyugdíj
Hadd foglaljam össze még egyszer, hogy novemberben, decemberben és januárban mire számíthatnak a nyugdíjasok
és a nyugdíjszerű ellátásban részesülők.
1) Nyugdíjkorrekció (november)
2) Nyugdíjprémium (november)
3) Erzsébet-utalvány (december)
4) Rendszeres emelés (2018. január)
Legnagyobb sajnálatomra a KSH nem 2,6%-ot, hanem csak 2,4%-ot mutatott ki a 2017. január-augusztus közötti
időszakra. Sokan úgy véltük, kijön a 2,6%-os mérték, de a KSH ezt a 12 havi inflációra jelentette 2017.
szeptemberében. A nyugdíjtörvény viszont a január-augusztus közötti 8 havi inflációs adatot rendeli figyelembe
venni. Ha ez a 8 havi adat 1%-kal vagy magasabb mértékben haladja meg a januári rendszeres emelés mértékét,
akkor novemberben kiegészítő nyugdíjemelést kell végrehajtani, ha viszont nem éri el az 1%-ot, akkor "csak"
korrekcióra kerül sor (meg ne kérdezzék, mi ebben a logika...)
A 2,4% tényleges infláció csak 0,8 százalékponttal magasabb, mint a januárban figyelembe vett 1,6%-os
becsült infláció - ezzel emelték januárban a nyugdíjakat -, így most novemberben nem kiegészítő
nyugdíjemelésre, hanem nyugdíjkorrekcióra kerül sor.
A nyugdíjkorrekciót a törvény szerint egy összegben, egész évre vonatkozóan kell kifizetni a nyugdíjasoknak és az
egyéb jogosultaknak a novemberi nyugdíjjal, ellátással egy időben. Vagyis ez esetben a novemberi nyugdíj, egyéb
ellátás összegének 0,8%-át kell megszorozni 12-vel, és ez lesz a korrekciós összeg.
Ebből következően decemberben nem lesz emelt összegű a nyugdíj, hiszen a decemberi korrekciót is kifizetik a
novemberi nyugdíjakkal.
Decemberben majd a 10 ezer Ft-os Erzsébet-utalványt kézbesítik plusz juttatásként...
A nyugdíj összegébe a nyugdíjkorrekció úgy épül be a törvény szerint, hogy a januári nyugdíjat még a
rendszeres (jövőre 3%-os) emelés előtt meg kell szorozni majd a 0,8% egytizenkettedével. (Bár a százalékos
mértéket véglegesítő kormányrendelet még nem jelent meg...)
A nyugdíjprémium szintén a novemberi nyugdíjjal együtt érkezik. A nyugdíjprémium képlete dióhéjban:
amennyivel (0,6 százalékponttal) a tényleges GDP-növekedés (4,1%) meghaladja a törvényi küszöbértéket (3,5%),
annyival (azaz idén 0,6-del) meg kell szorozni a novemberben esedékes nyugdíj összegének 25%-át, de legfeljebb
20 ezer Ft-ot. Ebből a nyakatekert megfogalmazásból kiderül, hogy minden olyan nyugdíjas és egyéb jogosult,
akinek az ellátása novemberben legalább 80 ezer Ft, annak a nyugdíjprémiuma egységesen 12 ezer Ft lesz,
függetlenül attól, mennyire haladja meg az ellátása összege a 80 ezer Ft-ot. Miért? Mert a nyugdíj 25%-a éppen 80
ezer Ft-nál egyezik meg a maximálisan figyelembe vehető 20 ezer Ft-tal, így a nyugdíjprémium e 20 ezer Ft 0,6-e
lesz, ami 12 ezer Ft. Egyszerű, nem?
Akinek 80 ezer forintnál kisebb az ellátása, az az ellátása összegét ossza el 4-gyel és az eredményt szorozza
meg 0,6-del, így kapja meg a nyugdíjprémiuma összegét. (Pl. 60 ezer Ft ellátás esetén: 60.000 : 4 = 15.000 x 0,6
= 9.000 Ft.)
A kormány jelentősen kiterjesztette a nyugdíjprémiumra jogosultak körét, a legjobb esetben mindenki részesül ilyen
prémiumban, aki jogosult a korrekcióra (bár az erről szóló kormányhatározat sem jelent még meg).
Novemberben tehát a 12 hónapra egy összegben érkező nyugdíjkorrekcióra, valamint a nyugdíjprémiumra,
decemberben a 10 ezer Ft-os Erzsébet-utalványra, januárban pedig újabb 3%-os rendszeres emelésre számíthatnak a
nyugdíjasok és az egyéb, ilyen juttatásokra jogosító ellátásokban részesülők.
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