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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján szóbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani. 

A szóbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Kásler Miklós, emberi erőforrások minisztere 

A szóbeli választ igénylő kérdés címe: "Képes-e érdemben válaszolni a nyugdíjakról szóló 
kérdéseimre?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

Az OECD Magyarországról szóló friss tanulmányában nem csak szépet és jót mondott hazánkról. A
nemzetközi  szervezet  külön elemezte  a  magyar  nyugdíjrendszer  problémáit.  Köztük kitért  arra,
hogy  az  időskori  elszegényedést  a  jelenlegi  rendszer  nem  képes  meggátolni,  sőt.  Sok  súlyos
megállapítást  tett,  például,  hogy  az  OECD-tagállamok  között  a  karrier  megszakadása
Magyarországon eredményezi a legalacsonyabb nyugdíjat. Vagy azt, hogy akiknek kevesebb, mint
15 éves munkaviszonyuk van,  nem kaphatnak nyugdíjat,  csupán egy havi kb.  26 ezer forintnyi
szociális támogatást, ami a bruttó átlagkeresetnek körülbelül 8,3 százalékát teszi ki: ennyire gyenge
szociális  háló  csak  Törökországban,  Mexikóban  és  Koreában  van.  Ugyanakkor  különböző
ajánlásokat  is  megfogalmaztak,  hogy miket  tehetne  a  magyar  kormány az  időskori  szegénység
felszámolásáért,  vagy  az  aktív  keresők  és  a  nyugdíjasok  között  egyre  növekvő  jövedelmi
egyenlőtlenség csökkentéséért, vagy akár a nyugdíjasok továbbfoglalkoztatásának ösztönzéséért.

Ezekkel kapcsolatban több írásbeli kérdést is feltettem Önnek. A válaszok megérkeztek, bár azokkal
sok mindent  nem tudtam kezdeni.  Engedje meg,  hogy néhány szóban kitérjek ezekre.  Azt  már
megszoktuk, hogy Rétvári Bence sosem reagál érdemben, mindenről beszél, csak a kérdésekre nem
válaszol.

Vegyük sorra kérdéseimet:

Megfogadja-e a kormány az OECD tanácsát és

- bevezeti-e az alapnyugdíjat?



- bevezeti-e a nyugdíjak emelésénél az árindexálás helyett a bérindexálás alkalmazását?

- eltörli-e a közszférára vonatkozó nyugdíjazási szabályokat, amelyek megtiltják a nyugdíjas korúak
közszférában való alkalmazását?

Ehhez képest Rétvári Bence arról értekezik, hogy mi történt 2010 előtt, hogy milyen intézkedések
voltak  a  szocialista  kormányzás  alatt.  Ráadásul  azokról  is  csúsztat:  hiszen  akkor  még  járt
nyugdíjnövelés, ha valaki továbbdolgozott, mára ezt Önök megszüntették. Valóban mi függesztettük
fel  a  13.  havi  nyugdíjat  a  válság  miatt,  de  mi  is  vezettük  azt  be!  Ahogyan a  nyugdíjprémium
rendszerét is mi iktattuk törvénybe, amivel most Önök ékeskednek. Azt sem értem, hogy mi köze a
25 évvel ezelőtti Horn kormány tetteinek, ahhoz, hogy ma semmit nem tesz a kormány a most élő
többszázezer nyomorgó nyugdíjas felemelkedéséért?

De  megkérdeztem  azt  is,  hogy  mit  gondol  arról,  hogy  az  OECD  jelentése  szerint  az
OECDtagállamok  közül  ennyire  gyenge  szociális  háló  csak  Törökországban,  Mexikóban  és
Koreában van? Erről úgy tűnik semmilyen gondolata nincs Rétvári Bencének. Miért is lenne, ki se
lát a kereszténydemokrata luxusból! A gundel ebédeken jóllakott kormánytagoknak lövésük sincs,
hogyan  élnek  az  emberek  ebben  az  országban.  Nem véletlen  tehát,  hogy arra  a  kérdésre  sem
feleltek,  hogy mit  tesz a kormány annak érdekében,  hogy csökkentse az időskori  szegénységet,
hogy megerősítse a szociális hálót? Szándékában áll-e ez egyáltalán a kormánynak?

Az, hogy kiragadnak különböző statisztikai adatokat és leírják mi történt évekkel ezelőtt, nem ad
választ arra, hogy szándékoznak-e bármit tenni azért, hogy valóban jobb legyen a nyugdíjasoknak
vagy a jövő nyugdíjasainak. Önökkel ellentétben nekünk van elképzelésünk a jövőről, például mi
olyan Európai Uniót akarunk, ahol senki sem él a létminimum alatt, ezért támogatjuk az európai
minimálbér és az európai minimálnyugdíj megteremtését!

Magyarországon  is  meg  kell  teremteni  az  európai  életszínvonalat,  ezért  kell  létrehoznunk  az
emberek Európáját, a szociális Európát.

Tehát ismételten kérdezem Miniszter Urat:

Megfogadja-e a kormány az OECD tanácsát és

- bevezeti-e az alapnyugdíjat?

- bevezeti-e a nyugdíjak emelésénél az árindexálás helyett a bérindexálás alkalmazását?

- eltörli-e a közszférára vonatkozó nyugdíjazási szabályokat, amelyek megtiltják a nyugdíjas
korúak közszférában való alkalmazását?

Tisztelettel várom válaszát!

Budapest, 2019. március 4.

Korózs Lajos

(MSZP)
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