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Vezetői összefoglaló 

• A magyarok négyötöde szerint az idősek a társadalom egészének hasznos tagjai.  

• A válaszadók többsége szerint az idősekről való gondoskodás az állam és a családok 

közös feladata, az idősek anyagi biztonságának megteremtése 72% szerint az állam 

feladata, a róluk való gondoskodás pedig 63% szerint a családoké.  

• A megkérdezettek többsége szerint az idősek a társadalom megbecsült tagjai  

• A legtöbb válaszadó szerint (44%) az idősek nem tudnak lépést tartani a modern kor 

vívmányaival. Csak egyötödük érzi úgy, hogy az időseknek nem jelent problémát az új 

eszközök használata.  

• Az emberek 95%-a már hallott a 13. havi nyugdíj visszaépítéséről, a nyugdíjasok 

körében pedig mindenki ismeri (99%). A 80 ezer Ft értékű nyugdíjprémium is 

hasonlóan ismert: a válaszadók 85%-a már hallott róla. 

• A 2022-től esedékes nyugdíjemelést 10-ből 7 válaszadó ismeri, a visszamenőleges 

1,2%-os nyugdíjkorrekciót pedig a magyarok több mint kétharmada (68%). A 

nyugdíjasok 84% és 90%-a hallott már ezekről az intézkedésekről 

• Az emberek nemcsak ismerik, hanem egyet is értenek a nyugdíjasokat segítő 

intézkedésekkel: átlagosan 10-ből 8-an.   

• A válaszadók leginkább a novemberi 80 ezer Ft-os nyugdíjprémium kifizetésével 

és a 13. havi nyugdíj visszaépítésével értenek egyet: mindkét esetben 82%-os a 

támogatottság. A nyugdíjas válaszadók körében 10-ből 9-en üdvözlik a döntést. 

• Az 1,2%-os nyugdíjkorrekcióval, és a januári os nyugdíjemeléssel is egyetért a 18 év 

feletti magyar lakosság: az előbbit 10-ből 8-an, az utóbbit pedig a válaszadók 

háromnegyede támogatja. 

• A nyugdíjas válaszadók jelentős többsége – 78%-a – tudja, hogy novemberben 

magasabb kifizetéssel számolhat. 10-ből 4 válaszadó azt is tudja, hogy a szokásos 

nyugdíja mellett még körülbelül 100 ezer forintot fog kapni. 

• A válaszadók leginkább családjukra (52%) tervezik elkölteni a nyugdíjprémium 

összegét. 45%-uk egészségügyi kezelésre és gyógyszerekre szeretné felhasználni a 

plusz 80.000 Ft-ot.  
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• A válaszadók 41%-a az otthonára, illetve élelmiszerre költené a prémium összegét. 

• A válaszók harmada (37%) az öngondoskodás és takarékosság jegyében félretenné a 

pénz egy részét.  

• Legkevesebben meglévő tartozások és hitelek törlesztésére, utazásra és szabadidős 

tevékenységekre fordítanák a nyugdíjprémiumot.  

• A nagyszülők 96 százaléka saját bevallásuk szerint kifejezetten jó kapcsolatot ápol 

az unokájával.  

• Az unokás válaszadók közel kétharmada (63 százalék) legalább heti gyakorisággal 

találkozik a hozzá legközelebb álló unokával. 

 

A kutatás bemutatása 

2021 októberében a KINCS havonta ismétlődő omnibusz kutatásának keretein belül 

megkérdeztük a magyar embereket arról, mi a véleményük az idősek társadalmi 

megbecsüléséről, a nyugdíjprémium novemberi kifizetéséről, illetve a 13. havi nyugdíjról.1 Az 

országos adatfelvétel telefonos kérdőíves (CATI) módszerrel, 1000 fő megkérdezésével, két 

500 fős mintán történt. Az egyik alminta reprezentatív a 18 évnél idősebb magyar lakosságra 

nem, életkor, településtípus, valamint iskolai végzettség szerint2.  A másik alminta pedig 

reprezentatív a 60 évnél idősebb magyar lakosságra nem, életkor, településtípus, valamint 

iskolai végzettség szerint3. 

A minta jellemzői 

A kutatás adatfelvétele 2021. október 20-29. között zajlott. A 18 éves és idősebb népességre 

körében készült 500 fős reprezentatív minta 47%-át tették ki a férfiak, 53%-át a nők. 

Korcsoportos megoszlás tekintetében a válaszadók közel egyharmada (32%) 60 év feletti, 18%-

 
1 95 %-os megbízhatósági szint és 1000 fős mintanagyság esetén a maximális mintavételi hiba 3,1%. A szignifikancia 

megállapításához Pearson féle khi-négyzet tesztet, F-próbát, illetve Z-próbát használtunk. A missing értékek is bekerültek az 

elemzésbe. 
2 Az alminta elemszáma 500 fő. Az elemzésen feltüntetjük, hogy melyik almintán történt az elemzés. 
3 Az alminta elemszáma 640 fő, amiból 572 fő nyugdíjas. Az elemzésen feltüntetjük, hogy melyik almintán történt az 

elemzés. 
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uk 18-29 éves, 18%uk 30-39 év közötti és szintén 18%-uk a 40-49 év közötti korcsoportba 

tartozik. Legkevesebben az 50-59 év közöttiek képviseltették magukat (14%).  

Az iskolai végzettséget tekintve a válaszadók 43%-a alapfokú iskolai végzettséggel, további 

35% középfokú, valamint 22% felsőfokú végzettséggel rendelkezik. Családiállapot szerinti 

bontásban a házasságban élők voltak a legnagyobb arányban (48%). Az egyedülállók 21%-ban, 

az élettársi kapcsolatban élők 14%-ban, az özvegyek 9%-ban, az elváltak szintén 9%-ban voltak 

jelen.  

A válaszadók 18%-a Budapesten, szintén 18%-a megyeszékhelyen vagy megyei jogú városban, 

34%-a egyéb városban, 30%-a pedig községben vagy faluban élt. Az adatfelvétel során a 

válaszadók közel háromnegyede, 72%-a mondta azt, hogy van gyermeke. 28% volt az egy 

gyermeket, 45% a két gyermeket, s további 27% a három vagy több gyermeket nevelők 

részaránya. További megállapítás, hogy a válaszadók 38%-ának volt 18 év alatti gyermeke az 

adatfelvétel idején.  

A mintában az egyedül élők aránya 20%. A több fős háztartásban élők 49%-a házastársával, 

38%-a gyermekével/gyermekeivel, további 13% élettársával , valamint 11%-ra tehető azok 

részaránya, akik szüleikkel élnek. Testvérével a válaszadók 4%-a , nagyszüleivel pedig 1% él 

egy háztartásban. A legtöbben kétfős háztartásban élnek (34%), őket követik a négy vagy több 

fős (25%), majd a háromfős (21%) háztartások.  

Foglalkoztatás tekintetében azt láthatjuk, hogy a válaszadók 57%-a dolgozik, 31%-a nyugdíjas, 

6%-a munkanélküli, 5% csed-en, gyes-en, gyed-en, gyet-en van, további 2% tanuló.  

Az anyagi helyzetet illetően a válaszadók 45%-a nyilatkozta azt, hogy beosztással jól kijön a 

jövedelméből, 24%-uknak éppen elég a havi jövedelme, és 19% azok aránya, akik gondok 

nélkül élnek. A hónapról hónapra anyagi gondokkal küzdők 9%-os részarányban voltak jelen, 

a nélkülözések között élők pedig 1%-ban. A válaszadók 82%-a arról számolt be, hogy 

jövedelme nem változott az elmúlt egy hónapban, 6%-uknak csökkent, továbbá 9%-uknak nőtt.  
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Az idősek társadalmi megítélése 

Az idősek társadalmi és gazdasági helyzetének megítélését 1-től 5-ig terjedő skálán mértük. A 

válaszadók leginkább azzal értettek egyet, hogy az idős korosztály hasznos része a társadalom 

egészének (80%), míg legkevésbé azzal a kijelentéssel tudtak azonosulni, miszerint az idősek 

nem tudnak lépést tartani a modern kor vívmányaival (44%). A válaszadók több mint fele 

egyetért azokkal a kijelentésekkel is, miszerint az idősek a társadalom hasznos és megbecsült 

tagjai, anyagi biztonságuk megteremtése az állam feladata, a róluk való gondoskodás pedig a 

családé. 

1. ábra: Az idősek társadalmi megítélése, % 

(N = 1000) 

 

 

A válaszadók négyötöde szerint az idős korosztály hasznos része a társadalom egészének. 

Életkori bontásban nézve a középkorú, azaz a 30-65 év közötti válaszadók értenek leginkább 

egyet ezzel az állítással. A legfiatalabbak, azaz a 18-29 évesek jobban értékelik az időseket, 

mint az idősek saját magukat, hiszen körükben nem volt olyan válaszadó, aki egyáltalán nem 

értett volna egyet a kijelentéssel. A családi állapot tekintetében az elváltak (84%) és a házasok 

(82%) érzik leginkább úgy, hogy az idősek a társadalom hasznos tagjai.  
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A válaszadók 72%-a úgy véli, hogy az idősek anyagi biztonságának megteremtése és 

megőrzése az állam feladata. Az iskolázottság növekedésével csökken azok aránya, akik 

egyetértenek ezzel a kijelentéssel. Míg az alapfokú végzettségűek 79%-a vélekedik így, addig 

a felsőfokú végzettséggel rendelkezők 56%-a.  

Az idősekről való gondoskodás a család feladata – véli a válaszadók 63%-a. A fiatalabb 

válaszadók nagyobb arányban értenek egyet ezzel a kijelentéssel, mint az idősebb válaszadók. 

A 18-29 évesek 47%-a, a 30-49 évesek 56%-a teljes mértékben egyetért a kijelentéssel, az 

idősebb korcsoportba tartozók 39%-a vélekedik hasonlóan. A megyeszékhelyen (64%) és a 

városban (63%) élők közel azonos arányban értenek egyet azzal, hogy az idősekről való 

gondoskodás a család feladata, míg a Budapesten élők ennél kisebb arányban (49%), a 

községben és nagyközségben élők pedig nagyobb arányban gondolják így (68%). Az 

iskolázottság szerint az látható, hogy az alapfokú végzettséggel rendelkezők értenek leginkább 

egyet a kijelentéssel (71%) és a felsőfokú végzettségűek a legkevésbé (44%). A csed-en, gyes-

en, gyed-en, gyet-en lévők 80%-a gondolja úgy, hogy a család feladata az idősekről való 

gondoskodás, de a tanulók is magas arányban vélekednek így (73%.) Legkevésbé a nyugdíjasok 

értenek egyet a kijelentéssel (50%).  

A válaszadók 56%-a szerint az idősek a társadalom megbecsült tagjai. A fiatalabbak nagyobb 

arányban értenek egyet az állítással, mint az idősebb korosztály tagjai. Míg a 18-29 évesek 

69%-a, a 65 éven felüliek 48%-a véli úgy, hogy az idősek a társadalom megbecsült tagjai. Míg 

a felsőfokú végzettségűek 40%-a, addig az alapfokú végzettségűek 62%-a egyetért az állítással.  

A megkérdezettek 42%-a látja úgy, hogy az idősek nem tudnak lépést tartani a modern kor 

vívmányaival. Leginkább a legfiatalabb korcsoportba tartozók értenek egyet ezzel a 

kijelentéssel (52%), míg az idősebb korcsoport képviselőinek 35%-a gondolja így. Az iskolai 

végzettség emelkedésével a válaszadók egyre kevésbé értenek egyet azzal, hogy az idősek nem 

tudnak lépést tartani a modern kor vívmányaival: az alapfokú végzettségűek 28%-a, a 

középfokú végzettségűek 15%-a, a felsőfokú végzettségűek 11%-a vélekedik így.  
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A nyugdíjasokat támogató intézkedések 

Magyarországon erőforrásként tekintünk az idősekre a társadalomban és a családban egyaránt. 

A nagyszülők úgy tudják támogatni gyermekeiket, unokáikat, ha saját magukat is biztonságban 

érzik. Ezért a kormány célja az időskor biztonságának megteremtése, amely anyagi biztonságot 

is jelent. Ennek érdekében történik a 13. havi nyugdíj visszaépítése, minden idők legmagasabb 

nyugdíjprémiuma, a vártnál magasabb, 1,2%-os visszamenőleges nyugdíjkorrekció, illetve a 

2022-től várható nyugdíjemelés.  

 

Az intézkedések rövid jellemzése 

A 80 ezer Ft-os nyugdíjprémiumra nemcsak az öregségi nyugdíjasok, hanem a nyugdíjszerű 

ellátásban részesülők is jogosultak novembertől, így mindösszesen körülbelül 2,5 millió 

honfitársunkat érint az intézkedés. A KSH adatai4 szerint 2021. január 1-jén az öregségi nyugdíj 

összege átlagosan 150 571 forint volt havi szinten. A nyugdíjakat a 2021. évi költségvetési 

törvény módosítását követően évközben 0,6%-os rendkívüli kiegészítő emeléssel növelték, így 

nyártól körülbelül 151 475 forint körül lehetett a havi átlagnyugdíj. Az 1,2%-os 

visszamenőleges emelés egyösszegben jár, így ezzel az átlagos időskori juttatásban részesülők 

nagyjából 18 600 forinttal kapnak többet novemberben. Ehhez jön még a fixen 80 ezer  Ft-os 

nyugdíjprémium, tehát minden jogosult számíthat arra, hogy november hónapban a 

megszokotthoz képest körülbelül 100 000 Ft-tal nagyobb összeget fog kapni. Ez azt jelenti, 

hogy egy átlagos összegre jogosult nyugdíjas november folyamán körülbelül 250 ezer Ft-os 

összeggel számolhat.5 

A 13. havi nyugdíj első részletét már februárban megkapták az arra jogosultak. A következő 

két részletet 2022 februárjában már biztosan folyósítják, azonban a kormány komoly esélyt lát 

arra, hogy a teljes összeget megkapják az érintettek. A januártól esedékes nyugdíjemelés 

összegével számolva az átlagnyugdíj esetében, 230 ezer forintra biztosan számíthatnak 

februárban a jogosultak. 

 
4 https://www.ksh.hu/stadat_files/szo/hu/szo0034.html 
5 https://csalad.hu/csaladban-elni/november-11-etol-erkezik-a-nyugdijpremium (Letöltés: 2021.11.10.) 

https://www.ksh.hu/stadat_files/szo/hu/szo0034.html
https://csalad.hu/csaladban-elni/november-11-etol-erkezik-a-nyugdijpremium
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Az intézkedések ismertsége 

Kutatásunk tanúsága szerint a kormány nyugdíjasokat támogató intézkedései széles körben 

ismertek. 

2. ábra: Ön hallott-e már a nyugdíjasokat támogató alábbi intézkedésekről? 

%, (N = 500) 

 

Az emberek 95%-a hallott már a 13. havi nyugdíj visszaépítéséről, míg a nyugdíjasok 99% 

ismeri ezt az intézkedést. A 80 ezer Ft értékű nyugdíjprémium is hasonlóan ismert: a válaszadók 

85%-a ismeri. Legkevésbé a 18-29 évesek (63%) és a tanulók (21%) tájékozottak a két 

intézkedést illetően. A nyugdíjasok és a nyugdíjas korhoz közel állók körében szinte mindenki 

hallott a nyugdíjprémiumról (98% és 96%). A januári nyugdíjemelést 10-ből 7 válaszadó 

ismeri. Nem meglepő módon a nyugdíjasok körében a legmagasabb azok aránya, akik hallottak 

róla: 84%. Hasonlóan magas arány látható a községekben élőknél (79%), az alapfokú 

végzettséggel rendelkezőknél (81%), a gyermekeseknél (78%), illetve a nagycsaládosoknál 

(84%). A tanulók és a 18-29 évesek kevésbé informáltak: az előbbiek 40%-a, míg az utóbbiak 

fele ismeri a nyugdíjemelést. A visszamenőleges 1,2%-os nyugdíjkorrekciót a magyarok több 

mint kétharmada ismeri (68%). Ezt a támogatást is a nyugdíjasok ismerik a legjobban (90%). 
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A községekben élők (78%), az alapfokú végzettségűek (77%) is jól informáltak. A 18-29 évesek 

csupán 38%-a, a tanulók egynegyede hallott a nyugdíjkorrekcióról.  

Az intézkedések megítélése 

Az emberek nemcsak ismerik, hanem támogatják is a nyugdíjasokat segítő intézkedéseket: 

átlagosan 10-ből 8-an egyetértésüket fejezték ki velük kapcsolatban.   

3. ábra: Mennyire ért egyet a következő intézkedésekkel? 

%, (N = 500) 

 

A válaszadók leginkább a novemberi 80 ezer Ft-os nyugdíjprémium kifizetésével és a 13. havi 

nyugdíj visszaépítésével értenek egyet: mindkét esetben 82%-os a támogatottság. A nyugdíjas 

válaszadók még jobban egyetértenek ezzel a két intézkedéssel: 10-ből 9-en. Az alapfokú iskolai 

végzettséggel rendelkező nyugdíjasok 96%-a egyetért a 80 000 Ft összegű nyugdíjprémiummal, 

a diplomás nyugdíjasok 86%-a is így gondolja. Korcsoportok szerint vizsgálva azt látjuk, hogy 

10-ből 8 fiatal (18-25 éves) is egyetértését fejezi ki az intézkedésekkel kapcsolatban, azaz a 

legfiatalabb és legidősebb korosztály között nincs véleménykülönbség abban, hogy alapvetően 

támogatják a nyugdíjprémiumot és a 13. havi nyugdíj visszaépítését. 

Az 1,2%-os nyugdíjkorrekcióval, és a januári nyugdíjemeléssel is egyetért a 18 év feletti 

magyar lakosság: az előbbit 10-ből 8 honfitársunk, az utóbbit pedig a válaszadók háromnegyede 

támogatja. A nyugdíjasok 81%-a egyetért a visszamenőleges novemberi 1,2%-os 
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nyugdíjkorrekcióval. A nyugdíjasok iskolai végzettsége szerint nem látunk lényeges eltérését, 

azonban a 18 év feletti magyar lakosság végzettsége szerint már több, mint 10 százalékpontnyi 

különbség látható. Az alapfokú iskolát végzettek 84%-a támogatja a nyugdíjkorrekciót, a 

diplomásoknak pedig a 72%-a. A 3%-os nyugdíjemeléssel a nyugdíjasok és a 65 év felettiek 

kétharmada egyetért, azonban a 18-29 évesek és a munkavállalók szerint nagyobb segítség a 

nyugdíjasok számára ez az intézkedés: az előbbiek 84%-a, míg az utóbbiak 81%-a gondolja 

így.  

Összességében azt látjuk, hogy a 13. havi nyugdíj visszaépítését ismerik leginkább az emberek, 

hiszen már februárban megkapták a nyugdíjösszeg 25%-át az erre jogosultak. A 

nyugdíjprémium, a 1,2%-os nyugdíjkorrekció, valamint a jövő évi nyugdíjemelés frissebb 

intézkedések, ezzel magyarázható, hogy a fiatalabb korosztály kevésbé ismeri azokat. Szinte 

minden nyugdíjas (átlagosan 93%-uk) mind a négy támogatásról hallott, vagyis ezek az 

intézkedések eljutottak azokhoz, akik jogosultak rá. A kormány nyugdíjasokat támogató 

intézkedései nemcsak ismertek, de a magyarok – fiatalok és nyugdíjasok egyaránt – támogatják 

is azokat, vagyis legfiatalabb és a nyugdíjas korosztályok között nincs véleménykülönbség 

ebben a kérdésben. 

 

A novemberi nyugdíjprémium összege és felhasználása 

A kutatásban arra is kíváncsiak voltunk, hogy a nyugdíjasok6 mennyire ismerik a 

nyugdíjprémium és korrekcióval kapcsolatos intézkedéseket. A nyugdíjasok jelentős többsége 

(78%) tudja, hogy novemberben magasabb juttatással számolhat. Azok aránya, akik szerint 

egyáltalán nem változik az időskori juttatás összege, elhanyagolható (1%).  A válaszadók 39%- 

a nyugdíjprémium összegével számol, másik 39%-uk azonban körülbelül 100 000 Ft-os 

növekedésre számít az adott hónapban.  

Arra is rákérdeztünk a felmérésben, mire szeretnék majd elkölteni a nyugdíjasok7 a 

novemberben esedékes extra bevételt. A kérdőívet kitöltők több választ is megjelölhettek. A 

 
6 A 60 év felettiek almintát használtuk 640 fős almintát használtuk, ahol 572 fő volt a nyugdíjasok száma. 
7 7 A 60 év felettiek almintát használtuk 640 fős almintát használtuk, ahol 572 fő volt a nyugdíjasok száma. 
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válaszadók leginkább családjukra (52%), legkevésbé pedig utazásra és szabadidős 

tevékenységekre tervezik elkölteni a prémium összegét.  

4. ábra: Mire tervezi felhasználni a nyugdíjprémium összegét? 

%, (N = 572) 

 

A válaszadók 45%-a egészségügyi kezelésre és gyógyszerekre tervezi felhasználni a 

pluszjuttatást. Minél alacsonyabb valakinek az iskolai végzettsége, annál nagyobb a 

valószínűsége annak, hogy az egészségére szeretné fordítani a prémiumot. Az alapfokú 

végzettséggel rendelkezők 47%-a, a felsőfokúak 37%-a választotta ezt a lehetőséget a 

felsorolásból.  

 A válaszadók 41%-a az otthonára, illetve élelmiszerre tervezi elkölteni a nyugdíjprémium 

összegét. A válaszók harmada (37%) az öngondoskodás és takarékosság jegyében félretenné az 

összeg egy részét. Az a nyugdíjas válaszadó, akinek nincs gyermeke, nagyobb valószínűséggel 

teszi félre megtakarítás céljából a pluszpénzt, mint akinek van. A gyermekes válaszadók 37%-

a, a gyermektelen válaszadóknak pedig 42%-a tervezi félretenni a prémium összegét. Minél 

kevesebb gyermeke van valakinek, annál nagyobb valószínűséggel él a megtakarítás 

lehetőségével. Az egygyermekes válaszadók 45%-a, a háromgyerekeseknek pedig 28%-a teszi 

félre megtakarítás céljából a prémiumot. 

Családtagjaimra
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Legkevesebben meglévő tartozások és hitelek törlesztésére, utazásra és szabadidős 

tevékenységekre szeretnék költeni a nyugdíjprémiumot. A válaszadók 11%-a fordítaná a 

prémium összegét meglévő tartozásainak mérséklésére vagy hitele törlesztésére. A kérdőívet 

kitöltők 7%-a fordítaná a novemberi pluszpénzt utazásra és különböző szabadidős 

tevékenységekre. Minél magasabb valakinek az iskolai végzettsége, annál nagyobb a 

valószínűsége, hogy különböző szabadidős tevékenységekre fordítja a prémium összegét. Az 

alapfokú iskolai végzettségűek 5%-a, a felsőfokú végzettségűek 15%-a nyilatkozott így.  

 

Kapcsolat az unokákkal 

 

A nagyszülők  96 százaléka saját bevallásuk  szerint  kifejezetten jó  kapcsolatot ápol az 

unokájával. Nincs jelentős eltérés az iskolai végzettség, a gyermekszám és a nemek 

tekintetében. A településtípus alapján viszont megfigyelhető, hogy minél kisebb településen 

lakik a válaszadó, annál nagyobb arányban adott legjobb értékelést az unokákkal való kapcsolat 

értékelésében. 

Az unokás válaszadók közel kétharmada (63 százalék) legalább heti gyakorisággal találkozik a 

hozzá legközelebb álló unokával. Kétharmaduk hetente legalább egyszer találkozik az 

unokájával, 25% naponta, 17% pedig hetente többször. Ritkábban, mint havonta csak a 

nagyszülők hatoda látja az unokákat.  

6. ábra Milyen gyakran találkozik az Önhöz legközelebb álló unokákkal/dédunokákkal? (N=478) 

 

Naponta 

25%
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17%
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21%

Havonta 

többször 19%
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Összegzés 

Magyarországon a társadalom fontos erőforrásaként tekintünk az idősekre. A nagyszülői 

támogatás elengedhetetlen, meghatározó és fontos egy családban. A KINCS reprezentatív 

felméréséből kiderül, hogy nemcsak a családban számítunk a nagyszülőkre, idős 

honfitársainkra, de a többség úgy gondolja, hogy az idős emberek hasznos (80%) és megbecsült 

(56%) tagjai a társadalomnak. A megkérdezettek többsége (72%-a) szerint az idősek anyagi 

biztonságának megteremtése az állam feladata, az idősekről való gondoskodás pedig a 

családoké (63%). 

A kormány minden idők legnagyobb nyugdíjprémiumával, a 13. havi nyugdíj visszaépítésével, 

az 1,2%-os nyugdíj kompenzációval és a januártól várható nyugdíjemeléssel megteremti a 

kiszámítható és biztonságos időskort. A kutatásunkban résztvevő nyugdíjasok egyharmadának 

(38%) 101 000 - 150 000 Ft között van a havi nyugdíja. Novemberben a nyugdíjprémiummal 

és a visszamenőleges emeléssel együtt összesen 194 635 - 250 250 Ft-tal számolhatnak. Az 

intézkedések ismertek és népszerűek mind a nyugdíjasok, mind pedig a teljes lakosság körében. 

A legismertebb intézkedés a 13. havi nyugdíj visszaépítése (95%), de a többit is az emberek 

több mint kétharmada ismeri. A válaszadók legjobban a novemberi 80 ezer Ft-os 

nyugdíjprémium kifizetésével és a 13. havi nyugdíj visszaépítésével értenek egyet: mindkét 

esetben 82%-os a támogatottság, azonban az 1,2%-os nyugdíjkorrekció és a nyugdíjemelés 

esetében is átlagosan közel 70%-os támogatottságról beszélhetünk. A fiatalok és a nyugdíjasok 

egyaránt támogatják az intézkedéseket. 

A nyugdíjasok többsége tisztában van a novemberben várható pluszjuttatás összegével. A 

válaszadók jelentős többsége (78%) tudja, hogy novemberben magasabb ellátással számolhat. 

Azok aránya, akik szerint egyáltalán nem változik az időskori juttatás összege, elhanyagolható 

(1%).  A válaszadók leginkább családjukra (52%), egészségügyi kezelésre és gyógyszerekre 

(45%), legkevésbé utazásra és szabadidős tevékenységekre (7%) tervezik elkölteni a prémium 

összegét. 
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