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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: "Mire elég a nyugdíjemelés?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

A kormány bármennyire is azt kommunikálja, mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy a Fidesz
kormányzás 10 éve alatt nem sikerült megőrizni a nyugdíjak vásárlóértékét.

Hogyan is lenne elég, ha az elvileg inflációkövető nyugdíjemelés csupán 2,8 százalékos, míg idén
az infláció már 4,4 százalék, ráadásul a nyugdíjasokat leginkább érintő termékek, a gyógyszerek és
az élelmiszerek ára 7 százalékkal nőtt?

A nyugdíjasok azért szegényednek folyamatosan, mert az utóbbi időben minden évben csökken a
nyugdíjak vásárlóértéke, ha azt az aktív keresők átlagkeresetéhez viszonyítjuk.

Ha öt éve egy aktív kereső nettó bére és egy idős ember nyugdíja egyaránt 100 ezer forint volt, az a
10  százalékos  átlagos  bérnövekedésnél,  és  3  százalékos  nyugdíjemelkedésnél  mostanra  úgy
változott, hogy a kereset 161.051 forint, a nyugdíj 115.928 forint.

Kezdik érteni a problémát? Hogyan őrizhetnék így meg a nyugdíjak vásárlóerejét?

Az idősek helyzetének javítására számos alkalommal nyújtottunk be törvényjavaslatot, amit önök
mindig leszavaztak. Addig nem adjuk fel, amíg célt nem érünk:

Sokadszorra is követeljük, hogy a 12 éve változatlan minimálnyugdíjat két és félszeresére, 71.250
forintra kell emelni.

A másik  nagyon aktuális  és  fontos  javaslatunk,  hogy amennyiben az  infláció 1 százalékponttal
meghaladja az adott évre tervezett nyugdíjemelést, abban az esetben azonnali nyugdíjkorrekcióra
van szükség.  Számításaink  szerint  ez  most  az  átlagnyugdíj  esetén  havi  2600 forinttal  jelentene



többet egy idős embernek.

Érdekli  önöket  a  magyar  nyugdíjasok sorsa  annyira,  hogy támogassák javaslatainkat,  vagy egy
alapos gyurcsányozással ismét letudják a kérdést?

Várom válaszát,

Budapest, 2020.03.12.

Schmuck Erzsébet Ungár Péter

LMP LMP
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