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EMELKEDtEK A NYUGDÍJAK 
A módosított inflációs prognózishoz igazodva 2017. január elsejétől alkalmazandó 
nyugdíjemelésről szóló kormányrendelet értelmében 1,6 százalékkal kell emelni a 
január 1-jét megelőző időponttól megállapított vagy folyósított nyugdíjat, illetve 
egyebek közt az árvaellátás, a szolgálati járandóság, az özvegyi járadék, a 
rokkantsági ellátás, a baleseti járadék, a rehabilitációs ellátás és a vakok személyi 
járadékának összegét. (ezek részletes felsorolása megtalálható 416/2016 (XII.14) 
kormányrendeletben. ) 
 
PLUSZ PÉNZT KAP(hat)NAK A NYUGDÍJASOK  
Fontos tudni, hogy novemberben várhatóan nyugdíjprémiumot kell majd fizetni. 
Ugyanis a kormány frissített makrogazdasági prognózisa szerint 4,1 százalékkal nő a 
magyar GDP, márpedig a jelenleg hatályos törvények alapján, ha a gazdasági 
növekedés várható mértéke a 3,5 százalékot meghaladja, és az államháztartás – a 
központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott – tárgyévi egyenlegcélja 
várhatóan teljesül, akkor nyugdíjprémiumot kell fizetni.  
 
Ráadásul valószínűleg felülteljesül az 1,6 százalékos infláció is, ami szintén 
utólagos nyugdíjemelést hozhat majd. 
 
Idén novemberben a nyugdíjasok majdnem biztosan számíthatnak inflációs 
nyugdíjnövelési kiigazításra – az MNB előrejelzése szerint legalább 0,7 százalékos 
mértékben (hiszen az általuk előre jelzett 2,3 százalék ennyivel haladja meg az év 
eleji nyugdíjemeléshez figyelembe vett 1,6 százalékot). 
 
EMELKEDIK A NYUGDÍJKORHATÁR 2017-TŐL  
2017.-ben a nyugdíjkorhatár újabb hat hónappal emelkedik, így a munkavállaló már 
csak akkor mehet nyugdíjba, ha betölti a 63 és fél évet. Ez azt jelenti, hogy 2017-ben 
az 1954 első felében születettek mehetnek nyugdíjba, legkorábban július 3-tól 
 
MEGSZŰNŐ INTÉZMÉNYEK 
   Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) irányítása alatt álló hivatalok 
esetében az egyik legfontosabb változás, hogy január 1-jétől az Országos 
Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság névváltoztatással Nemzeti Családtámogatási és 
Társadalombiztosítási Hivatalként működik tovább, amely átveszi az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) pénzbeli ellátásokkal, baleseti táppénzzel és 
utazási költségtérítéssel kapcsolatos feladatait is. A Nemzeti Családtámogatási és 
Társadalombiztosítási Hivatal ugyanakkor 2017. március 31-i határidővel a Magyar 
Államkincstárba olvad. Az OEP egyebekben az Emmi része lesz.  
 
Országos Egészségbiztosítási Pénztár 
Az új közigazgatási koncepció szerint 2017. január elsejével több országos hatáskörű 
háttérintézmény is megszűnik, feladataikat más szervezetek veszik át. Így járt az 
Országos Egészségbiztosítási Pénztár is. 
 
A kormányzati koncepció szerint a megszűnő hatóságok munkáját országos szinten 
a minisztériumok, területi szinten pedig a megyei (fővárosi) és járási (kerületi) 
kormányhivatalok veszik át. 
 



Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőre (NEAK)változik az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) elnevezése 2017. január 1-jén.  
 
 A NEAK gazdálkodásával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátásával 
összefüggésben az OEP jogutódja az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi). Az 
Egészségbiztosítási Alap irányításával kapcsolatos feladatok ellátásához 
kapcsolódóan az OEP jogutódja ugyancsak az Emmi. 
Az OEP pénzbeli ellátásokkal kapcsolatos feladatait a Nemzeti Családtámogatási és 
Társadalombiztosítási Hivatal veszi át. Ez az Országos Nyugdíjbiztosítási 
Főigazgatóság új elnevezése. (2017. március 31-el az az intézmény beolvad a 
Magyar Államkincstárba és ezzel megszűnik, feladatait a Kincstár veszi át.) 
 
 Az Országos Tisztiorvosi Hivatal is az Emberi Erőforrások Minisztériumába olvad be, 
és ezzel önálló intézményként megszűnik. Látható, hogy ezután a minisztériumban 
koncentrálódik a jogalkotási és ellenőrzési funkció is, valamint ide kerültek az OEP 
egyes feladatai is pl. a gyógyszerbefogadás, egyedi kezelésekről történő döntés stb. 
 
Kérdés, hogy ez az átalakulás az eddigieknél jobban szolgálja-e a betegek érdekeit. 
Mind az öt szakszervezeti konföderáció nyilatkozatban utasította el, hogy a kormány 
egyeztetés nélkül hozott ilyen fontos döntéseket. Mindenesetre az 
egészségbiztosítási szervekről szóló kormányrendelet kitér arra is, hogy az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár által beszerzett vények, nyomtatványok, illetve hatósági 
igazolványok 2016. december 31. napját követően is felhasználhatók lesznek. 
 
Mindenkit érintő adóváltozások: 
Fogyasztási szerkezettől függően eltérő mértékben, de majdnem mindenkit érint az 
alapvető élelmiszerek újabb körének (baromfihús, friss tej, tojás) bevonása az 5%-os 
ÁFA körbe. Jelentős változás az internet szolgáltatás és az éttermi szolgáltatások 
ÁFA kulcsának 18%-ra történő csökkentése. Minden bankszámlával rendelkező 
egyénre vonatkozik, hogy január 1-től nem kell megfizetni a kamatjövedelmeket 
terhelő 6%-os Egészségügyi Hozzájárulást. Az érintettek számára rossz hír, hogy 
jelentős mértékben nő a dohánytermékek jövedéki adója és ezzel együtt a fogyasztói 
ára is. 
 
A minimálbér 111 ezer forintról 127,5 ezer forintra, a szakképzettséget igénylő 
munkakörben foglalkoztatottak garantált bérminimuma pedig 129 ezer forintról 161 
ezer forintra változik. 
 
A munkaadókat terhelő Szociális Hozzájárulási Adó 5% pontos mérséklése, valamint 
a társasági nyereségadó 9%-ra történő csökkentése jelentős munkavállalói 
csoportok jövedelmi helyzetének javítására biztosít lehető. A béren kívüli juttatások 
(cafetéria) változásához történő alkalmazkodás jelentős feladatot jelent a 
szakszervezetek számára is. 
 
Nem a jövedelmi helyzetet érinti, de fontos változás, hogy megszűnik az 
egyszerűsített adóbevallás és adónyilatkozat. Helyette bevezetésre kerül az 
adóhatóság által készített adóbevallási tervezet. A munkavállalók számára továbbra 
is választható a munkáltatói adó megállapítás.  A kétgyermekes családokat érinti, 
hogy folytatódik a gyermekenként igénybe vehető adókedvezmény növelése. 2017-
től a korábbi a korábbi 12 500 Ft helyett 15000 Ft havi adókedvezmény vehető 
igénybe gyermekenként. (Az egy gyermekesek valamint a három és több gyereket 
nevelők kedvezménye nem változik.) 
 



TERVEKRŐL 
Akár 80 ezer forintos alapnyugdíjat is bevezethetnek, ha elfogadják a 
szakszervezetek javaslatát. A MASZSZ véleménye szerint jövőbeni szociális 
katasztrófához vezethet, ha a nyugdíjak emelése csak 1-2 százalékos szinten marad, 
miközben a reálbérek növekedése továbbra is 6-7 százalék között mozog. A kialakult 
helyzetre megoldást jelentene a MASZSZ által javasolt 80 ezer forintos alapnyugdíj 
bevezetése, amelyről társadalmi vitát kell folytatni. 
 
Otthon melege program kiterjesztésén dolgozik a kormány, hogy minél több pénz 
maradjon a családoknál --a családoknak energiatakarékosságot eredményező otthon 
melege program tavasszal folytatódhat.  A minisztérium vizsgálja a vissza nem 
térítendő támogatás lehetőségét, a háztartási eszközcsere kiterjesztését más 
termékekre, és felmérik a fűtési eszközök korszerűsítési igényét. 
 
A tenderkiírásokban arra törekednek, hogy az eddigi klasszikus nyílászáró csere és 
szigetelés mellett a teljes műszaki tartalom megújítása, a megújuló energia, fűtés-
hűtés korszerűsítés szerepeljen. Műszaki tartalmat tekintve a gázkonvektorok felett 
eljárt az idő, nem hatékonyak, műszaki megbízhatóságuk egyre rosszabb, és 
várható, hogy a konvektorok cseréjét támogatják. 
 
A pályázati kiírás még nem jelent meg a minisztérium honlapján, de egy előzetes 
program már elérhető, ami tájékoztató jelleggel segítséget nyújthat az esetleges 
felújítások tervezéséhez. 
Otthon melege program 2017 >>> ZFR 2017 pályázati feltételek! 
 
Az Otthon Melege program pályázati felhívásra akkor  jelentkezhet, ha:

 
 1996 előtt épült, és 1995. december 31. napjáig kiadott építési engedéllyel 

rendelkezik az épülete, 

 egylakásos (önálló) családi háza van, (egy épületben két vagy több lakás van 

vagy egy helyrajzi számon több épület, lakás van, akkor nem pályázhat) 

 legfeljebb 135 m2 fűtött alapterülettel rendelkezik 

 a lakás a pályázatot benyújtó magánszemély tulajdonában van és a pályázat 

benyújtását megelőzően használatban volt, vagyis lakott volt (amit közüzemi 

számlákkal igazolni kell) 

 azonos témában 10 éven belül nem nyert pályázatot 

 

 



Támogatott tevékenységek 
• nyílászárócsere 

• hőszigetelés: homlokzati, födém vagy lakott tetőtér szigetelése 

• napelem (elektromos áram termelő), napkollektor (meleg víz termelő) 

beépítése 

• fűtés korszerűsítés, kondenzációs -, faelgázosító -, biomassza -, pellet kazán 
beépítés 

 
Az alprogram részletei 
• A rendelkezésre álló keretösszege 5 milliárd forint, mely 2 ezer ház 

korszerűsítését segítheti. 

• A támogatás folyósítása minden esetben a Kedvezményezett felé történik, 

utólagos finanszírozással, a teljes bekerülési költség kifizetésének igazolását 

követően. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy az alább látható maximális 55%-

os támogatás esetén legalább bő 4,5 milliós beruházást előre saját zsebből 

kell megvalósítani és az erről keletkezett, benyújtott számlák alapján kapjuk 

meg a támogatást utólag. 

• A pályázatkezelési feladatok ellátásában a Nemzeti Fejlesztés és Stratégiai 

Intézet Kft. (NFSI) vesz részt. 

• Szükség esetén a Támogató a régiók között átcsoportosíthatja a forrásokat. 

• A pályázat kizárólag magyar nyelven, elektronikus úton, a pályázatbenyújtó 

rendszeren keresztül, ügyfélkapus azonosítást követően az adatlapok 

kitöltésével és a szkennelt dokumentumok csatolásával nyújtható be. 

• A pályázatot benyújtani 2017. július 01. napjától a rendelkezésre álló forrás 

kimerüléséig lehetséges. 

• Az NFM hivatalos honlapján valamint a pályázatbenyújtó felületen. 

• A pályázókat pályázati díj nem terheli. 

• A pályázatbenyújtó felület elérhetőségéről az NFSI 2017. április 30. napjáig 

nyújt tájékoztatást. 

• A forrás elosztása régiónként történik a Központi Statisztikai Hivatal adatai 

alapján, épületszám/régió arányban megosztva. 

 

 

 

 

 

 



Kik jogosultak a pályázatra? 
• magyarországi lakóhellyel rendelkező, cselekvőképes nagykorú természetes 

személyek 

• hagyományos technológiával 1996 előtt épült, és 1995. december 31. napjáig 

kiadott építési engedéllyel rendelkező egylakásos, legfeljebb 135 m2 fűtött 

alapterülettel rendelkező családi házak tulajdonosai 

 

Kizárják a pályázatból, aki 

• lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható 

köztartozással rendelkezik 

• a pályázat kiírásában, értékelésében és elbírálásában részt vesz 

• nem természetes személy 

• nem rendelkezik magyar adóazonosító jellel 

• kiskorú természetes személy 

• cselekvőképtelen természetes személy 

 

A maximális támogatás mértéke az elszámolható költségek 
• 55 %-a, de maximum 2.500.000,- Ft, amennyiben a pályázó a hőszigeteléssel 

egyidejűleg egy további energiahatékonysági fejlesztést, és legalább egy 

megújuló energiát hasznosító rendszert épít ki; 

• 50 %-a, de maximum 2.000.000,- Ft, amennyiben a pályázó hőszigetelést, és 

legalább egy megújuló energiát hasznosító rendszert épít ki; 

• 45 %-a, de maximum 1.500.000,- Ft, amennyiben a pályázó egy 

energiahatékonysági fejlesztést és legalább egy megújuló energiát hasznosító 

rendszert épít ki; 

• 40 %-a, de maximum 1.250.000,- Ft, amennyiben a pályázó egy típusú 

fejlesztést valósít meg a beruházás keretében. 

 
A támogatás mértéke a fejlesztéssel várhatóan elérhető minden megtakarítható CO2 
kg/év egységre 900,- Ft; azzal, hogy az igényelhető támogatás maximális összege 
1.250.000 – 2.500.000,- Ft a megvalósítandó fejlesztés komplexitásától függően 
épületenként és magánszemélyenként. 
 


