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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 
24.) OGY határozat 121. §-a alapján interpellációt kívánok benyújtani. 

Az interpelláció címzettje: Varga Mihály, pénzügyminiszter 

Az interpelláció címe: "Milyen intézkedéseket tervez a kormány az alacsony nyugdíjak 
felzárkóztatására?" 

Tisztelt Varga Mihály pénzügyminiszter úr!

Magyarországon dinamikusan nő az időskori szegénység: míg 2014-ben 4,6, 2017-ben már 9,8 
százalékos arányú volt a 65 év felettiek körében a szegénység. 2014 és 2017 között, három év 
leforgása alatt tehát több mint megduplázódott az időskorúak szegénységi aránya!

Közel 18 ezer nyugdíjas még a minimálnyugdíjat, a 28500 forintot sem kapja meg, további csaknem
30 ezer nyugdíjas havi járandósága pedig 50 ezer forint alatt marad. Vagyis összesen mintegy 48 
ezer nyugdíjas Magyarországon kevesebb, mint 50 ezer forint nyugdíjból él. Próbált-e már e házban
valaki megélni kevesebb, mint 50 ezer forintból havonta? Vagy akár kevesebb, mint 100 ezer 
forintból, ami még mindig nagyon szerény összeget jelent? Mert bizony ma csaknem 580 ezer 
nyugdíjas kap havonta 100 ezer forint alatti összeget!

Az időskori szegénységre nem a választások táján adott rezsiutalvány a jó válasz, legalábbis a világ 
más tájain nem így gondolják a kormányok. Friss hír, hogy Németországban 2021. január 1-jétől 
minimum havi 1250 euró, jelenlegi árfolyamon számítva nagyjából 418 ezer forint nyugdíj jár 
annak a nyugdíjasnak, aki legalább 35 évet ledolgozott és egyedülálló. Ha nyugdíjas párról van szó, 
akkor ketten együtt legalább 1950 eurót kapnak majd, azaz átszámítva több mint 650 ezer forintot.

Ehhez képest Magyarországon 11 éve nem nőtt a nyugdíjminimum, nyugdíjasok tömegei 
nyomorognak. Természetesen nem azt mondom, hogy vezessük be Németországhoz hasonlóan a 
418 ezer forint nyugdíjminimumot. De vegyük észre, hogy a magyar nyugdíjminimum ennek nem 
sokkal több, mint a tizenötöde! Fejlettebb a német gazdaság a magyarnál, de nem tizenötször 
fejlettebb! A bérek között sincs ennyire óriási különbség, itt a váltószám egyébként nagyjából jó 



négyszeres.

Legyünk őszinték, a kormánynak lett volna lehetősége, de eddig nem volt szándéka az alacsony 
összegű nyugdíjak érdemi, inflációt meghaladó emelésére. A kormányzat elnézi, hogy nyugdíjasok 
százezrei élnek a létminimum alatt, hogy nyomorognak. Ráadásul a holnapjuk a mánál is rosszabb, 
mert az inflációt követő nyugdíjemelés nem fedezi a valós költségeik emelkedését. Az élelmiszerek 
áremelkedése jóval meghaladja az inflációt, a legfrissebb KSH adatok szerint az élelmiszerek ára 
októberben 5,4 százalékkal nőtt, ezen belül a sertéshús 15 és fél százalékkal, a párizsi, kolbász 
csaknem 11, a kenyér közel 7 százalékkal.

Csak találgatni lehet, hogy a kormány miért ítéli a politikájával rossz sorsra, nehéz életre idős 
honfitársaink százezreit, akik pedig már az életüket végigdolgozták. Érthetetlen, hogy a kormányzat
szerint miért nem érdemlik meg ők is a méltó időskort. Egy nyugdíj felzárkóztató program indítása 
politikai döntés, értékválasztás kérdése lenne.

Németországban nem választási időszakban adott rezsiutalvánnyal, hanem valódi tisztelettel, és fair 
módon kívánják kezelni az időskorú szegénységet: 35 ledolgozott év után biztosan jár majd a 418 
ezer forint nyugdíj havonta. Magyarországon mikor jár majd garantáltan 35 ledolgozott év után 
ennek az összegnek ha nem is fele, de a negyede - ötöde – legalább a magyar-német bérek 
arányában?

Mikor kezdi el végre felzárkóztatni a magyar kormány a megalázóan alacsony, létminimum alatti 
magyar nyugdíjakat?
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