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A törvény szövegezéséből egy-
értelműen kiderül, hogy a 
nyugdíj nem az állam 
vagy a politikusok aján-
déka. Hanem a szol-
gálati idő, azaz a le-
dolgozott évek és a 
jövedelemtől függő 
rendszeres pénzel-
látás, ami a befizetett 
nyugdíjjárulékért (tár-
sadalombiztosításért) 
cserébe a nyugdíjast meg-
illeti. A járulék legfontosabb 

jellemzője az adóval szemben, 
hogy a befizetőnek közvet-

len ellenszolgáltatás jár. 
Tehát a nyugdíjjárulék 

befizetése után nyug-
díjra vagyunk jogo-
sultak, azaz a nyugdíj 
a tulajdonunk ugyan-
úgy, mint amikor 
megveszünk bármit 

a boltban. S nem egy 
a politikusok által vá-

lasztási jutalomként adott 
„adomány vagy ajándék”.

Sokan az olcsó hitelek miatt elkezd-
tek eladósodni, így a magyar állam is. Az 
olcsó hitelek azt is jelentették, hogy a 
korábban takarékoskodó emberek egyre 
kevesebb pénzt kaptak a bankbetétjeik-
re. Ez olyan abszurd dolgokat eredmé-
nyezett, hogyha valaki év elején betett 
1.000.000 Ft-ot a bankba az egy év múlva 
kevesebb pénzt vehetett ki, mert még a 
Fidesz által bevezetett tranzakciós adót 
is meg kellett fizetnie.

Ezt az óriási gondot a Fidesz és az 
MNB rossz árfolyam- és gazdaságpoliti-
kája tovább tetézte. A megtakarításaink 
semmivé válása azért szörnyű, mert ez-

zel azokat a szorgalmas és felelős, ta-
karékoskodó embereket károsítjuk meg, 
akik lemondtak bizonyos dolgokról (pl.: 
nyaralás, autóvásárlás stb..) vagy többlet-
munkát végeztek, hogy az anyagi bizton-
ságunkat teremtsék meg. Amikor a pén-
zünk elértéktelenedik, akkor az életünk 
egy részét veszítjük el, hiszen jelentős 
időt fordítunk pénzkeresésre, időt, amit 
nem a családunkkal vagy a hobbinkkal 
töltünk. Emiatt váltak a megtakarítók az 
Orbán-rendszer nagy veszteseivé az el-
múlt 12 évben.

Molnár Viktor –  munkaügyi és 
társadalombiztosítási szaktanácsadó

A nyugdíj mint örök 
választási kampány téma!
A választások során, minden esetben elő-
kerül a nyugdíj kérdése mint választási 
téma. Oka, hogy hazánkban 2 514 969 vá-
lasztópolgár részesül nyugdíjban. Fontos, 

hogy bizonyos dolgokat tisztába tegyünk, 
tévhiteket eloszlassunk s lerántsuk a lep-
let az elhangzott ígéretek, vagy megvaló-
sított intézkedések valós mivoltjáról. 

Mi az a nyugdíj s miért van?

Első és legfontosabb, hogy tisztázzuk nyugdíj fogalmát. A nyugdíjat azért 
találták ki, hogy az idős embereknek, akik már nem tudnak koruk és egész-
ségi állapotuk miatt dolgozni, legyen rendszeres jövedelmük, amiből a 
megélhetési költségeiket fedezik.

NYUGDÍJ

KÜLÖNSZÁM

Ki védi meg a betéteseket? 
Mikor beszélünk a megtakarítók káráról? 

Az elmúlt 12 év fideszes gazdaságpolitikájának központi eleme az olcsó hi-
telek biztosítása. Az olcsó hiteleket, az állami támogatások pénzügyi fede-
zetét és az államadósság olcsó finanszírozását a Fidesz úgy oldotta meg, 
hogy Matolcsy György jelenlegi MNB-elnök a Fidesz legnagyobb egyet-
értésével, soha nem látott szintre csökkentette a jegybanki alapkamatot, 
aminek az alja 2020 júliusában 0,6%-volt.
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Ez ügyben volt egy rendkívül fontos 
változás. A 2010-ben hatalomra kerülő 
Fidesz. Az Orbán kormány első intézke-
dései között szerepelt a konvergencia 
program keretében az addig alkalmazott 
svájci indexálás eltörlése, amit azóta sem 
vezettek vissza. 

Mi a különbség a svájci indexálás és a 
fogyasztói (infláció) szerinti indexálás kö-
zött? A svájci indexálás lényege, hogy az 
általános fogyasztói áremelkedést (inflá-
ciót) és a bérnövekedést egyszerre veszi 
figyelembe a nyugdíjemelések során. 
Például 50%-50% arányban. A rendszer 
előnye, hogy jobban megőrzi a nyugdí-

jak értékállóságát és nem szakadnak el 
a bérektől. 

A fogyasztói áremelkedést követő 
(árindexálás) módszer lényege, hogy a 
nyugdíjemelést a statisztikai hivatal által 
kiszámított áremelkedés alapján növe-
lik. Jelenleg ezt a módszert alkalmazzák 
2010 óta. A bevezetés oka az volt, hogy 
ezzel a módszerrel jelentős összegeket 
tudtak megtakarítani a költségvetésnek. 
Ha nincs áremelkedés, akkor gyakorlati-
lag nyugdíjemelés sincs, emiatt történt, 
hogy még az 1%-os emelést sem érte el a 
nyugdíjkorrekció. A következő táblázat jól 
mutatja a különbséget

Mi a mindenkori kormányok feladata 
és felelőssége a nyugdíjak ügyében?

A mindenkori kormány legfontosabb feladata a nyugdíjak vásárló értéké-
nek, értékállóságának megőrzése. Nem szabad hagynia, hogy a pénzrom-
lás feleméssze a nyugdíjak vásárlóértékét ezzel szegénységbe, kiszolgálta-
tottságba, anyagi nyomorba taszítva az idős embereket.

Év Nettó 
átlag-
kereset 
(Ft)

Növeke-
dés elő-
ző évhez 
(%)

Átlag-
nyugdíj 
(Ft)

Inflációs 
nyugdíj-
emelés (%)

Svájci hipo-
tetikus (50-
50%) emelés 
mértéke (%)

Svájci emelés 
után hipoteti-
kus átlag-
nyugdíj (Ft)

2015 162 391 4,3 121 041 1,8 3,05 124 730

2016 175 009 7,8 123 725 1,6 4,7 130 595

2017 197 516 12,9 129 637 2,4 7,65 140 590

2018 219 412 11,3 134 947 3,0 7,15 150 640

2019 244 609 14,4 142 114 3,4 8,9 164 045

2020 268 405 9,7 147 000 4,0 6,85 175 280

2021 284 700 9,1 151 000 4,8 6,95 187 465

2022 288 500 8,6 160 960 5,0 6,8 200 212

Hogyan alakult volna a nyugdíj összege 2015-től a svájci indexálás alapján?

forrás:https://www.napi.hu/magyar-gazdasag/nyugdij-nyugdijas-nyugdijrendszer-atlagnyugdij-valorizacios-
szorzok-vegyes-svajci-indexalas.746223.html letöltés ideje 2022. március 23. Fo
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Az Orbán-kormány bűnei

 • Orbán egyik első intézkedése az 
volt, hogy elvette 3 millió ember 
magánnyugdíjpénztári megtakarítását

 • 12 év alatt semmit nem tett a deviza-
hitelesek megmentéséért, tízezrek 
veszítették el az otthonaikat

 • Orbán Viktor gyerekkori barátját, 
Mészáros Lőrincet, Magyarország leg-
gazdagabb emberévé tette

 • Miközben migránsokkal riogatták a 
magyarokat, a Fidesz-kormány 20 ezer 
külföldit hozott be az országba

 • Tíz év alatt 32 stadiont épített a 
pénzünkből, egyet Felcsúton, Orbán 
házának a szomszédságában

 • 17 ezer orvos és szakdolgozó hagyta 
el az egészségügyet, elviselhetet-
lenek a műtéti várólisták. Százezrek 
halnak meg idő előtt az egészségügy 
drámai helyzete miatt.

 • A hazai ok tatást szétzüllesztették, 
mi köz ben a fideszes elit Nyugaton 
taníttatja a gyerekeit hatalmas pén-
zekért. 

A táblázat alapján kiszámítható, hogy 
8 év alatt egy átlagnyugdíjas zsebéből 
a Fidesz 1.957.236 Ft-ot, azaz több mint 
egymillió Ft-ot vett ki. S most 12 évnyi 
kormányzás után adnak vissza 13. havi 
nyugdíj címszó alatt egyhavi nyugdíjat. 
Ráadásul ez bármikor elvehető, mert a 
tizenharmadik havi nyugdíjat nem vé-
dik olyan jogi garanciák, mint a normál 
nyugdíjat. Az már csak egy kis adalék, 
hogyha a Fidesz a törvényeket a jó er-
kölcs szerint alkalmazná s alkotná, ak-
kor az időseknek a nyugdíjat egyszerű-

en megemelné 8,33%-al, ami pont egy 
plusz havi nyugdíjnak felel meg.  

A fent leírtak alapján jogos kérdés, 
hogy miért tette ezt a Fidesz? 

Ezzel óriási összegeket spóroltak 
meg minden évben a költségvetésnek. 
A nyugdíjasokon megspórolt összegek-
ből tudták finanszírozni az olyan költe-
kezéseket, mint a stadionok, vadászati 
világkiállítás, csapatsportok stb. … Meg-
érte többmillió nyugdíjas honfitársunk 
kárán ezeket megvalósítani?!

Mit kell tudni a szavazásról?
Mindenki három szavazólapot kap. Az elsőn egy 
pártot kell kiválasztani. Ha az ellenzékre szava-
zol, akkor azt jelöld be, ahol a név nélküli 6 da-
rab logót találod. Ők lesznek az első helyen a 
szavazólapon. A második lapon egy képviselőt 
kell kiválasztani. Ha itt is a közös ellenzéki jelöltre 
szeretnél szavazni, akkor keresd a hat párt logó-
ját. A harmadik lapon a népszavazási kérdéseket 
találod. Ha te is értelmetlennek tartod ezeket, 

akkor tedd érvénytelenné a szavazatodat. Ki akar 
például óvodásokat rábeszélni, hogy műttessék 
át magukat? Legjobb, ha minden kérdésnél az 
igent és a nemet egyaránt beikszeled, így ér-
vénytelen lesz a szavazatod. 

Ha az ellenzékre szeretnél szavazni, ezt a hat 
pártlogót keresd:


