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Avagy tényleg értékes-e az emberi élet őszi szakasza? 

Ha az emberi életet a természet körforgásához hasonlítjuk, akkor a tavaszt a születéstől az 

ifjúkor elejéig tekinthetjük. Ez a szakasz megújulás a sarjadás, a növekvés, fejlődés időszaka. 

A nyarat a teljes pompájával, erejével a felnőttkor elejétől az emberi élet kétharmadáig hatá-

rolhatjuk be. Az ember ez idő alatt a legtevékenyebb, a megszerzett tudását, erejét ekkor ka-

matoztathatja leginkább. Ahogy a természet az ősz folyamán még megcsillogtatja színeit, de 

egyben felkészül az elmúlásra, ugyanúgy, az emberi életnek is fel kellene készülni, a kényel-

mesebb nyugodtabb életre. A nyugdíjas évek szolgálnák ezt a felkészülést. Tudomásul kell 

venni, hogy az élet utolsó szakasza valójában erre a megnyugvásra készül. A megfáradt ember 

egész élete során erre a harmóniára törekszik. Lássuk, valóban hoz-e megnyugvást a mai kor 

embere számára a nyugdíj, a nyugdíjas évek! 

A kérdést egyrészt a racionalitás útján, másrészt viszont a humánum oldaláról fogom meg-

közelíteni. 

Az élet alkonyán az ember aktív kereső tevékenységet folytató személyből a társadalom 

passzív tagjává válik. Ezt a tényt kell a társadalomnak elfogadnia, és erre megoldást kell talál-

nia. A feladatot már XIII-XIV. század végén próbálták orvosolni a magyar társadalomban. A 

bányaládát 1346-ban Thurzó János bányájában vezették be, amikor is a bányában elhunytak 

özvegyeit, árváit a megbetegedett, megöregedett társláda tagokat támogatták, az ott dolgozók 

keresetéből levont tagdíjból, és a tulajdonosok hozzájárulásából. Ezt a rendszert tekinthetjük a 

mai társadalombiztosítási rendszer, ezen belül a mai nyugdíjrendszer  előfutárának. A tényleges 

állami nyugdíjrendszerek 1889 és 1937 között jelentek meg a mai Európai tagállamok orszá-

gaiban. Magyarországon az első nyugdíjtörvényt 1928-as évszám fémjelzi. Hazánk az élme-

zőnyben csatlakozott a kötelező biztosítási rendszer bevezetéséhez.  

„A kötelező társadalombiztosítási nyugdíjrendszer működtetése és fejlesztése az állam fel-

adata. A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer öregség esetén a biztosított részére, elhalálo-

zása esetén a hozzátartozója részére egységes elvek alapján nyugellátást biztosít.” 1 

A nyugdíjrendszerek típusait Zombori Gyula Szociálpolitikai alapfogalmak című munká-

jában a következők szerint csoportosítja: 

A felosztó-kirovó rendszer: azt jelenti, hogy a jelenlegi nyugdíjakat az éppen aktív munka-

vállalók által befizetett járulékokból fizetik. A most éppen aktív dolgozók arra számítanak 

majd, hogy a jövő generációja fogja a nyugdíjukat megfizetni. 

A várományfedezeti rendszer, vagyis a teljes egészében tőkésített nyugdíjbiztosítás azt je-

lenti, hogy az egyes generációk által befizetett járulékokat egy magán- vagy állami nyugdíjalap 

                                                      
1 1997. évi LXXXI törvény a társadalombiztosításai nyugellátásról 1§ (1) bekezdés /http://net.jogtar.hu/jr/  

gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700081.TV letöltés dátuma 2015.04.11. 
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összegyűjti és befekteti, a nyugdíjakat pedig teljes egészében ezeknek a befektetéseknek – 

egyéni tőkeszámlákon nyilván-tartott és felhalmozott – hozamaiból fizeti. 

Tőkefedezeti rendszer: részlegesen tőkésített nyugdíjfinanszírozási rendszereket nevezik 

így, amikor is a nyugdíjbiztosítás túlnyomórészt a felosztó-kirovó elv alapján működik, annyi 

eltéréssel, hogy tartalékot képez, amelyet tőkepiaci instrumentumokba fektet be. Ezt a rend-

szert egy váratlan demográfiai helyzet, vagy akár egy gazdasági sokkhatás  elkerülése végett 

alakították ki. 

1947. január 1-jével a kormány deklarálta a várományfedezeti rendszerről a felosztó-kirovó 

rendszerre való áttérést. Az áttérés oka a nyugdíjjárulék-vagyon megsemmisülése elértéktele-

nedése volt. A járulékvagyon egy részét korábban ingatlanokba fektették melyből minden tíze-

dik megsemmisült. Magyar Gazdaságkutató intézet becslése alapján az akkori  vagyon mintegy 

40%-a megsemmisült, a készpénztartalék mintegy 20-25%-a elértéktelenedett. 

Hiába érveltek mégis a várományfedezeti rendszer mellett a döntést mégis a felosztó-ki-

rovó rendszer mellett kellett meghozni, kényszerűségi okok miatt. A felosztó-kirovó rendszer 

magával vonzotta az emelkedő járulékmértékét melynek megoldásaként a későbbi generációk 

nagyobb arányú terhelhetőségében látták. 

A nyugdíjrendszer fenntarthatósága az államháztartás tükrében azt jelenti, hogy a kiadásait 

a befolyó bevételeiből fedezi. Két lehetőség van a fenntartásra, az egyik, ha a bevételeket iga-

zítják a kiadásokhoz (a levont járulékokat a nyugdíjkifizetésekhez), vagy a kiadásaikat igazít-

ják a befizetésekhez. „ Alapvetően interperszonális, személyek közötti újrafelosztást a min-

denkori aktív generációk befizetéséből fedezi az inaktívak kifizetéseit…”2 

Tehát a társadalombiztosítás, és ezen belül a nyugdíjbiztosítás finanszírozási alapja a be-

folyt járulékok összessége. A járulékfizetés, ami a nyugdíj alapjául szolgál, az aktív kereső 

tevékenységet folytatókat, biztosításra köztelezett jogviszonyban állókat terheli. Ennek a fel-

tételnek egyik alapvető befolyásoló tényezője a demográfiai helyzet. Az élve születések és az 

elhalálozások mutatói alapján megállapítható, hogy a népességfogyás folyamatos tendencia. A 

természetes fogyás 2014-ben a 2013. évhez képest 34.600 fő volt. A foglalkoztatottak száma 

2014-ben 4 millió 124 ezer fő a 9 millió 876 ezres lakosságból. Megfigyelhető a számadatok-

ból, hogy az aktív keresők aránya az inaktív személyekhez viszonyítva 41,8%-a. A 14 év alatti 

korosztály 1980 óta közel egyharmadával csökkent. 

Az elkövetkező években nemcsak a magyar, de az európai társadalmaknak is szembesül-

niük kell az idősödő társadalommal. Európa szerte megfigyelhető, hogy a fejlett országokban 

élő társadalmakban a gyermekvállalási kedv kifejezetten csökkenő tendenciát mutat, ugyanak-

kor a várható élettartam jelentősen megnőtt. Dániában az 50 éves férfi még 28,3 évre számíthat, 

addig magyar társa 24 évet élhet még. Európa gazdagabb országai a korfa öregedésének prob-

lémáját nagyrészt a bevándorló keresőképes munkaerőkkel kívánják megoldani.  Magyarország 

helyzetét a terméketlenség mellett a vándorlási körülmények is nehezítik. Magyarország nem 

célpontja a bevándorlóknak, nálunk inkább az elvándorlás a jellemző.  

Foglalkoztatási helyzet, és a nyugdíjtörvények alakulásának bemutatása 

konkrét életutakon keresztül 

A témaválasztásom elsődleges célja a joghatásvizsgálatok hiányára való rávilágítás, valamint 

a nyugdíjtörvények deformitásainak bemutatása, konkrét életutakon keresztül.  Így kutatásom 

                                                      
2 Zombori Gyula: A Szociálpolitika alapfogalmai II. változatlan kiadás Kiadó Hilscher Rezső Szociálpolitikai 

Egyesület Budapest 1997. 132. oldal 
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során, nem véletlenül döntöttem az interjú készítése mellett, hiszen a téma szerteágazó volta 

miatt interjúalanyaim ötleteire, meglátásaira is felettébb kíváncsi voltam, és persze a kérdé-

sekre egyértelmű választ szerettem volna kapni. Az interjúkészítés során nem csak a bennem 

felmerülő kérdésekre kaptam választ, hanem a merev jogszabályok egyszerre emberi életsor-

sok formálójává, alakítójává váltak a szemem láttára. Interjúalanyaim Éva , Mátyás és Sándor 

nagyjából azonos társadalmi csoportbeli személyek. Mindhárman a rendszerváltás előtt azonos 

társadalmi réteghez tartoztak, iskolai végzettségüket tekintve Éva és Mátyás legmagasabb is-

kolai végzettsége középiskolai érettségi bizonyítvány, míg Sándor főiskolai végzettséget szer-

zett. Tehát a végzettségek között sincs jelentős különbség. Az Ő életükön keresztül kívánom 

bemutatni a nyugdíjas évek és a szociális helyzet alakulását, a jogszabályok tükrében . A vizs-

gálatom a rendszerváltást követő időszakra terjed ki. 

A kutatásom alanyai a népességfogyás tényét teljes mértékben alátámasztják. Éva gyerme-

ket nem szült. Mátyásnak egy gyermeke, két unokája van. A nagykorú unoka az iskola befeje-

zésétől megszakítás nélkül kereső tevékenységet nem folytat, tehát nyugdíjjárulékot sem fizet. 

Sándornak két fia van, unokája nincs, a közeljövőben nem is tervezik, az ellehetetlenült élet-

módjuk miatt, tekintettel hogy kisebbik fia a szülői házban él, minimálbérért dolgozik, másik 

gyermeke Angliába költözött nyolc éve, ott telepedett le, nem szándékozik visszatérni. Befogad-

ták, presztízst teremtett magának, nem fog a megélhetés alatti minimálbérért itthon dolgozni. 

Nem elég csupán a demográfiai adatokat vizsgálnunk, hiszen az, hogy egy adott társadalom 

felnevel egy személyt, az még nem biztosítja a járulékfizetést is. A megszületett és felcsepe-

redők munkanélkülivé válása, valamint a kivándorlások miatt az államháztartásba befolyó be-

vételek csökkenését váltja ki. A statisztikai adatok ugyan a munkanélküliségi ráta csökkenését 

jelzik, de a vizsgálat reálisabb képet mutat, ha az inaktív személyek arányát vizsgáljuk, hiszen 

a munkanélküliségi ráta az ellátásban részesülőket tartja csupán nyilván, akik kiszorultak már 

az ellátási rendszerből azokat a személyeket a számadatok nem tartalmazzák. 
 

 
Az adatok a Központi Statisztikai Hivatal adatbázisából kerültek felhasználásra. 

https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qlf002.html 

 

A befolyó bevételek tehát kimutathatón csökkenő tendenciát mutatnak.  

Nézzük meg a nyugdíjrendszer felosztó részét, ami jelen témám fő pillére. 

A befolyó bevételek, vagyis a nyugdíjjárulék újraelosztása, a nyugdíjtörvények alkalmazá-

sával, a nyugdíj megállapítás iránt elindított eljárás befejezéseként, a nyugdíjfolyósítás formá-

jában valósul meg. A nyugdíjtörvények történetisége, változásai az emberi sorsok befolyásoló 

tényezőivé váltak. Az öregségi nyugdíj megállapítása, (a befolyt járulékok újraelosztása) és az 
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azt követő folyósítás során, az eljárás alanyának a törvényben rögzített kritériumoknak egy-

idejűleg kell megfelelni. Az újraelosztás, tehát az öregségi nyugdíj megállapításának alapfel-

tétele a törvényben előírt szolgálati idő megszerzése, valamint az öregségi nyugdíjkorhatár 

betöltése. A kettős alapvető jogosultsági feltétel közül egyetlen jogszabály mentesül, mégpe-

dig a köznyelvben elterjedt „nők 40 éves nyugdíja”. E törvény a korhatár elérését feltételként 

nem határozza meg, viszont a jogosultság megállapítását 40 év jogosító idő, és a 32 év kereső 

tevékenység vagy azzal egy tekintet alá eső jogosító idő mennyiségi kritériumának bevezeté-

sével nehezítették. 

A nyugdíjtörvény az 1975. évi II. törvény kihirdetésével  lett teljesen homogén. Ezt meg-

előzően: Az 1951. évi 30 sz. törvényerejű rendeletet nevezik egységes nyugdíjtörvénynek, mert 

minden munkavállalóra kiterjedt, azonban csak a munkaviszonyban álló dolgozó és hozzátar-

tozója számára biztosított azonos feltételek és mértékek szerint ellátásokat. Jellemzője, hogy a 

háború előtti nyugdíjrendszertől elhatárolódott, a kapcsolatot ugyan megteremtette vele, de a 

nyugdíj összegében csak az 1945 után szerzett szolgálati időt honorálta. Ez a törvény mondta 

ki először a 10 év szolgálati év követelményét (8 év) volt, és az 5 év megszakítás után annak 

elvesztését, a férfiak 60 nők 55 éves korhatárát. 

1954. évi 28. sz. törvényerejű rendelet lett a második egységes nyugdíjtörvény melyet a 

korszerűség jellemzett, megteremtette a kapcsolatot a korábbi rendszerekkel. Hibáját csupán a 

bonyolultságában határozták meg. 

A harmadik egységes nyugdíjtörvény az úgynevezett alkalmazotti-munkástörvény, mely 

az 1958. évi 40. sz. törvényerejű rendelet szabályozta. Ekkor még mindig külön törvény ren-

delkezett a mezőgazdasági termelőszövetkezeti, szakszövetkezeti tagok, a kisiparosok, és a 

dolgozókra vonatkozóan. 

A ténylegesen egységes szerkezetet az 1975. évi II. törvény teremtette meg, mely ezen 

időpontig, a hatályosság időintervallumát tekintve a leghosszabb hatályú nyugdíjtörvény volt. 

A nyugdíjtörvények az 1975 évi II. törvény kihirdetését követően az alábbiak szerint vál-

toztak: öregségi nyugdíjra vált jogosulttá az a nő, aki az 55. életévét és az a férfi, aki az 60. 

életévét betöltötte, és a 10 évi szolgálati időt megszerezte. A következő változás már szigorí-

totta a felosztást, hiszen a megállapításhoz előírt szolgálati idő mértékét 20 évre növelte. Kor-

látokkal, résznyugdíj megállapításának lehetősége továbbra is fennállt; 10 évi szolgálati idő 

kellett a megállapításához. A jogszabályi változásnál már egyértelműen megfigyelhető, hogy 

a befolyó járulékok növekedésére törekedtek, vagyis a bevételeket igazítják a kiadásokhoz. A 

törvény kisebb-nagyobb változtatásokkal 1997. évig volt hatályban, amikor is a jelenlegi nyug-

díjrendszer alapjául szolgáló 1997. évi LXXXI törvényt kihirdették. A törvény tovább nehezí-

tette a nyugdíjba vonulás feltételeit, mégpedig a korhatár fokozatos emelése révén. A férfiak, 

és a nők irányadó életkora a betöltött 60-ról 62-re emelkedett, a nőké a nyugdíjjogosultsági 

korhatárhoz való közelségét a fokozatosság elvével mérsékelték. Az előrehozott nyugdíj intéz-

ményével az irányadó korhatár előtt kizárólag az előrehozott öregségi nyugdíjkorhatár elérése, 

valamint 38 év szolgálati idő megszerzése esetén volt lehetőség. 

A felosztó-kirovó rendszer tarthatatlansága miatt az 1998 évben történt változások történ-

tek, újabb próbálkozások születtek a módosításra. A világbank modelljéből átvett hárompillé-

res rendszer került bevezetésre, melynek lényege, hogy az állami nyugdíjkasszába a kötelező 

nyugdíjbiztosítási járulék 1%-a került befizetésre a 6% pedig a magán-nyugdíjpénztári szám-

lára került jóváírásra, a harmadik pillér pedig az önkéntes pénztárakba történő befizetés lett.  



Aranyló ősz 

K U T A T Á S  1 6 5  

„A bevezetés során nagy hangsúlyt kapott az a szempont, hogy a tőkefedezeti ág létreho-

zása a kieső járulékbevételeken keresztül ne okozzon – még átmenetileg sem – kezelhetetlen 

mértékű hiányt az első (azaz a hagyományos felosztó-kirovó) pillérben, ne vezessen az állam-

háztartási deficit nagymértékű romlásához, az államadósság drasztikus növekedéséhez.” 3 

A pályakezdőknek kötelező volt ezt a formát választani. A többi korosztályú munkavállaló 

saját döntése alapján választhatott az együtt megvalósult rendszer közül. Mátyás, Éva és Sán-

dor nem volt magánnyugdíjpénztár tag, hiszen Ők akkor már közel álltak a nyugdíjkorhatárhoz, 

a magánnyugdíjpénztár számlájukon már nem halmozódott volna fel akkorra összeg, hogy ér-

demes lett volna ezt a lépést megtenniük, hiszen a kevés felhalmozódott összeggel, a magán-

nyugdíjpénztár tagság esetén, a nyugdíj 75%-t kapták volna kézhez. Ráadásul Éva a nyugdíja-

zását megelőzően 10 évig munkanélküli ellátásban részesülő személy, majd teljesen ellátatlan 

lett. A magán-nyugdíjpénztárakat, és a hárompilléres nyugdíjrendszert, egyetlen kegyelemdö-

féssel a 2010. évi törvények padlóra terítették. A jogszabály kritériumai ellehetetlenítették a 

fennmaradás apró kis reményét is, azzal hogy személyesen tehetett nyilatkozatot az a személy, 

aki maradni kívánt a rendszerben. 

A Népszabadság a következőket tudósította erről: „A hamarosan megjelenő törvénnyel 

egyidejűleg hatályba lépő kormányrendelet alapján lényegében semmi dolga nem lesz annak, 

aki vissza akar térni az állami nyugdíjrendszerbe. Csupán a magán-nyugdíjpénztárnál felhal-

mozott hozamról kell dönteni. Aki maradni akar a magán-nyugdíjpénztárban, annak 2011. ja-

nuár 31-ig nyilatkozni kell a nyugdíjbiztosítási szerveknél. „Az nem derül ki a szóvivői tájé-

kozatóból, hogy erre formanyomtatvány szolgál-e majd vagy a visszalépőknek magunknak 

kell-e elkészíteni a nyilatkozatot”.4 

A jogalkotók ezzel a feltétellel kihasználták a magyar ember sajátosságát, hogy nem szeret 

hivatalba járni. A jogvesztő rövid határidő is az ellehetetlenülést szolgálta, ugyanis mindössze 

egy hónapot adott arra, hogy a magánnyugdíjpénztár tag a személyes nyilatkozatot megtegye . 

A határidő jogvesztő volt, különleges méltánylást igénylő helyzetet sem engedélyezett. Tehát 

aki külföldön volt, nem értesült róla, aki beteg volt kórházi vagy szanatóriumi kezelés alatt 

állt, azon személyek, ha akartak volna is nyilatkozni, helyzetüknél fogva nem tehették meg. A 

magán-nyugdíjpénztári számlákon felhalmozott vagyonok beforgatásra kerültek az államház-

tartás nagy pénznyelő bugyrába, nem az eredeti céljára, a nyugdíjak finanszírozására használ-

ták fel. Mikor interjúalanyaimat arról kérdezem, hogy mit szólnak a jövő nemzedéke problé-

máját megoldani kívánó egyéni számlarendszerről, amely bevezetését a magán -nyugdíjpénz-

tárak nyilatkozattétel kötelezettségének jogutódjaként hoztak volna létre, a következő válaszo-

kat kaptam: interjúalanyaim közül senki nem hallott róla. Miután ismertettem  velük, hogy a 

jövőben a befizetett járulékot mindenkinek a saját számláján vezetik, a következő válaszokat 

kaptam: 

Éva: „Nem értem a megvalósíthatóságot. Hisz felosztó-kirovó nyugdíjrendszer mellett hogy 

gyűjthetik egyéni számlán a most befizetett járulékokat, mikor azt mindjárt ki is róják? A most 

befolyt pénzből fizetik ki a jelenlegi nyugdíjakat. A kisember mindenhol átverésre kerül. A tömeg 

bevonása a cél, így a vagyonos rétegnek biztosítva lesz a jövedelem, melyet kimenekítenek.” 

Sándor: „Ez teljesen hasonlít a magánnyugdíjpénztárhoz. Akkor miért szüntették meg?”  

                                                      
3 Ámon Zsolt–Budavári Péter–Hamza Lászlóné– Haraszti Katalin–Márkus Annamária: A nyugdíjreform első négy 

éve Modellszámítások és tények Közgazdasági Szemle, XLIX. évf., 2002. június (518–527. o.) 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/korkep-reform-utan/ch02s03.htm letöltés: 2015.05.21. 
4 Népszabadság LXIII. évfolyam 292/1. szám 10. oldal 
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Mátyás: „Általa nem látom biztosítva gyermekem és a jövő nyugdíjasainak helyzetét. Ki-

zárólag a magas jövedelműeknek kedvezhet az egyéni számlarendszer.”  

Egyébként a magán-nyugdíjpénztári rendszer elsorvasztását követően a beígért egyéni 

számla rendszer máig várat magára. 

De ne szaladjunk annyira előre az időben. A rendszerváltást követően a korábban vázolt 

folyamatos korhatáremelések mellett megjelentek ennek az ellenkezőjét kiváltó intézkedések. 

A rendszerváltás előtt nem volt jellemző a munkanélküliség. Bár a társadalomkutatók ezt in-

kább rejtett munkanélküliségnek hívják. De ami a lényeg, hogy tényleges ellátástalanságot nem 

jelentett. Nem voltak elhelyezkedési problémák, nem volt jellemző a „feketemunka”. Voltak 

munkahelyek, értékelhető, használható és elérhető volt a tudás mindenki számára. Éva és Sán-

dor életútjában is kirajzolódik ez a súlyponti probléma. 

Éva érettségi bizonyítványával a rendszerváltás előtt külkereskedelemben Budapesten dol-

gozott. A munkahely megszűnését követően a rokoni kapcsolatai, és a vidéki könnyebb meg-

élhetés miatt költözött megyei jogú városba. Munkahelyet a fővárosban sem talált, Baján pedig 

egy ideig még egy családi vállalkozásban létesített könyvesbolt alkalmazottja lett, az üzlet 

megszűnése következtében pedig munkanélküli, majd teljesen ellátatlanná vált. A munkanél-

küliség problémáját a kormány ekkor a korai nyugdíjaztatásokkal kívánta megoldani. Ilyen 

lépés volt a közalkalmazottak részére készült prémium évek program, mely 2004-ben lépett 

hatályba a 1997.évi LXXXII. törvény alapján. Éva ezt az ellátási rendszert munkaviszony jel-

legű jogviszonya miatt sem vehette volna igénybe. Korábban az 1996-os évben az úgynevezett 

előnyugdíj megoldását próbálták még a munkanélküliség megoldásaként bevezetni, ami a kor-

határ betöltése előtt legfeljebb 5 évvel fiatalabb, azon személyek vehették igénybe, akik már 

legalább egy éve munkanélküli ellátásban részesültek. A munkaerő-piaci helyzet változása az 

idősebb korosztály elhelyezkedésének ellehetetlenülését próbálta orvosolni. Az így „eltávolí-

tott” munkaerő helyére a fiatalabb, fejlettebb tudással rendelkező generáció elhelyezkedését 

segítették. Éva ekkor még igencsak távol állt a nyugdíjkorhatárhoz, ezen típusú ellátásra sem 

volt jogosult. 

A munkaerőpiaci helyzet válságát Sándor életútja is alátámasztja. Sándor felsőfokú vég-

zettséggel, a rendszerváltást követően munkanélküli ellátásban részesülő személy lett, majd 

kényszervállalkozások és képzettségén aluli (öntödei) munkavállalással próbálta fenntartani 

magát. Mind a két személy esetében megfigyelhető a képzettség elavulásának motívuma, 

ugyanakkor a mai napig felszínen lebegő női egyenjogúsági probléma is felszínre kerül. A 

magyarországi helyzet: a nők átlagosan magasabb képzettséggel rendelkeznek, mint a férfiak. 

Ennek ellenére vezető pozíciókban, arányaiban, sokkal kevesebb a női vezető. A női  nem eleve 

hátrányt jelent a karrierépítésben. Éva ugyan Sándorral ellentétben csupán középfokú végzett-

séget szerzett, de Sándor a rendszerváltást követően képzettséget egyáltalán nem igénylő ön-

tödei munkásként el tudott helyezkedni. A rendszerváltás előtt biztos  munkahelye volt. Az 

Alsó-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóságon dolgozott, majd 1981-től az Állatforgalmi Húsipari 

vállalatnál volt középvezető. A rendszerváltáskor fennálló jogviszonya viszont megszűnt a pri-

vatizáció miatt. Éva hosszas utánajárást, kutakodást követően sem talált munkahelyet, még 

képzettségen aluli munkát sem talált. 

Mátyás középvezetői beosztását folyamatosan megőrizte. Település és vízgazdálkodási 

technikumot végzett, így a mezőgazdasági gépszerelő és vízvezeték szerelő szakmában lett 

járatos. 40 évig ugyanazon a munkahelyen. Ha bérezését vizsgáljuk, akkor bizonyos presztízs-



Aranyló ősz 

K U T A T Á S  1 6 7  

veszteséget itt is megfigyelhetünk. A minimálbér intézményét 1991. évben vezették be, a fe-

ketefoglalkoztatás beszüntetése, a gazdaság kifehérítése, és a befolyó járulékok növekedése 

volt az intézkedés célja. A vállalkozások rohamos terjedése, a vállalkozások alkalmazottai után 

fizetendő járulékok, vagyis a járulékfizetési hajlandóság alacsony szintje miatt került beikta-

tásra. A minimálbér-emelés útján történő „kifehérítésének” gondolata már a 2001–2002. évi 

emelések idején is megfogalmazódott, azon egyszerű gondolatmenet mentén, hogy a  megemelt 

bérküszöb magasabb költségvetési bevételt biztosít. Mint Halpern és szerzőtársai (2004) álta-

lános egyensúlyi modelljükben megmutatták, ez a várakozás a munkakeresleti és egyéb köz-

vetett hatásokat figyelembe véve alaptalan volt. „A dupla járulékteher bevezetése már kifeje-

zetten ezt a célt szolgálta, és valóban elérte, hogy a csaló vállalkozásoknál a teljes bér nagyobb 

része vált láthatóvá és adózottá5 

A továbbiakban bemutatom, hogy a rendszerváltást követően a hogyan alakul a folyama-

tosan ugyanabban a középvezetői beosztásban dolgozó Mátyás bére, a mindenkori minimál-

bérhez viszonyítva. Mátyás a 1990-e évek elején nagyjából havi 22 167 Ft-t keresett, ekkor a 

minimálbér havi 5800 Ft/hó volt. Nem egészen négyszeres; 1995-ben 76 000 Ft/hó keresete 

volt 10.500 Ft/hó volt a minimálbér kereset a minimálbér 7,2 szerese lett; 2000-ben 175 000 

Ft/ hó kereset 25 500 Ft/ hó minimálbér 6,8 szoros lett 2005-ben 283 333 Ft/hó és 57 000 Ft/hó 

minimálbér összeg esetén már csak 5-szörös lett. Szerencsére a csökkenés megindulását köve-

tően szinte azonnal korhatárt töltött, és így a biztonságos nyugdíjat választotta, ami 177 000 

Ft-ot jelentett számára havonta. Ez az összeg 30 000 Ft-tal volt több mint a nettó keresete. Az 

Ő esetében a nyugellátást még bruttó munkabérből számolták, a későbbiek során a nyugdíj alap-

jául már a nettó keresetek szolgáltak. Ismét a bevételeket igazították a kiadásokhoz. 

A jelenlegi helyzet pedig ennél is kilátástalanabb. A nyugdíj előtt állók, – tágabb értelem-

ben az 50 év feletti személyek – voltak korábban is a legkiszolgáltatottabb helyzetben. A nyug-

díjkorhatár emelésével, a munkaerő piaci versenyhelyzet kiéleződésével tovább romlott a hely-

zetük. Mivel hazánk is az információs társadalmak berkeibe lépett, az említett korosztály a 

technika, a technológia és az információ robbanásszerű fejlődésére nem képes  – életkori sajá-

tossága miatt sem – ráhangolódni, egyre jobban a társadalom perifériájára szorul. 

Ha ellátatlan státuszba kerül, akkor szociális segélyt részére csak abban az esetben állapít-

hatnak meg, ha közmunkát végez. A közmunka általában alacsony bérért történő foglalkozta-

tást jelent, időtartama pedig erősen korlátozott. Tehát  csak a tényleges munkavégzés során 

szerez szolgálati időt a közmunkát végző személy, a segélyezés időtartama nem számolható 

szolgálati időnek, mert nyugdíjjárulék levonása nem történik belőle. Az alacsony kereset le-

húzza a korábban esetlegesen elért keresetet. Így a nyugdíj összegére kedvezőtlen hatással lesz. 

A nyugdíj megállapításának két alapfeltétele a korhatár betöltése, és a szolgálati idő meny-

nyisége. A nyugdíj összegét a kereset és a szolgálati idő határozza meg. Ahhoz, hogy bizton-

ságos, emberhez méltó életünk legyen nyugdíjas korunkra, nem mindegy, hogy mennyi ideig 

és mekkora összeg után fizetjük meg a nyugdíjjárulékot, illetve fizeti meg a munkáltató a mun-

káltatói részt. 

                                                      
5 Köllő János a béralkalmazkodás elősegítése a minimálbér szabályozás: http://www.budapestinstitute.eu/uploads/ 

foglpol20_4_3minimalber.pdf 2015.05.21. 
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Éva nyugdíját 62,5 éves korától állapították meg. A folyósítás kezdő időpontja: 2015. 03. 

28. Elismert szolgálati ideje 30 év. A nyugdíj összege 86 140 Ft. Korábbi időponttól nyugel-

látásra a kora miatt, illetve a szolgálati idő mennyisége miatt nem volt jogosult. Sem a nők 

negyven éve, sem a korhatár előtti ellátás nem jöhetett számításba. 

Nagyjából kimutatható, hogy a szolgálati idő és a bérek aránya hogyan befolyásolja a nyug-

díj összegét. Ha Évának sikerült volna elhelyezkednie minimálbérért, akkor 62,5 éves korában 

40 év szolgálati idő alapján 87 170 Ft lenne a nyugdíj összege. Figyeljük meg az arányokat. 

Nyugdíjasunk, aktív élete során 120 havi nyugdíjjárulék befizetésével járult volna a finanszí-

rozási alapba. Ez az összeg a saját, és a munkáltatói járulékkal együtt a havi kereset 33,5% -a. 

Ekkora összegű befizetést követően a nyugdíj összege (ha 30 000 Ft-os átlag minimálbérrel 

számolunk, akkor ez az összeg havonta 10 050 Ft befizetést jelent 10 év alatt 1 200 000 Ft), 

mely után csupán 1000 Ft-tal nőtt volna Éva nyugdíjának az összege. A befizetett összeget Éva 

100 év múlva használta volna fel! Egyben az is kitűnik a számításból, hogy a nyugdíj össze-

gének nagyságát befolyásoló tényezők közül az átlagkereset aránytalanul nagyobb hatással 

rendelkezik, mint a befizetés időtartama, azaz a szolgálati idő nagysága. A nyugdíj előtt mini-

málbérért történő foglalkoztatás tehát ellehetetleníti a jövő nyugdíjasainak helyzetét . 

Erre a következtetésre juthatunk Éva és Sándor nyugdíjhatározatának összehasonlításával is: 

Sándor részére 62 éves életkorától 65 000 Ft nyugdíjat állapítottak meg 37 év elismert 

szolgálati idővel. 7 évvel több szolgálati időt szerzett, mint Éva és 21  000 Ft-tal kevesebb 

összeg került megállapításra. Ezt a nagyarányú eltérést némileg torzítják a nyugdíjemelések, 

és a valorizációs6 szorzók. 

Az éves nyugdíjemelésekkel is Sándor jelenleg 75 000 Ft összegű nyugellátást kap ha-

vonta. Évának még így is 11 000 Ft-tal több nyugdíjat visz házhoz a postás. 

A nyugdíjemelés mindenkori kormányzati döntés, az államháztartás függvénye, még a va-

lorizációs szorzó pedig szigorúan inflációt követő nyugdíjszámítási alaptétel. 

A nyugdíjemelés százalékos rendszerével is kételyek merülnek fel bennem.  

Mátyás a jelenleg folyósított 235 000 Ft-os nyugdíjra 4%-os nyugdíjemelés folytán 9400 

Ft-tal tehetne többet zsebre, Sándor a 73 000 Ft-ra 2920 Ft. Éva pedig 3455 Ft. Ami szintén 

nem biztos, hogy arányaiban megfelelő a befizetett járulékokkal. Az amúgy is periférián lévő 

személyek tovább süllyednek a társadalom vertikális struktúrájában. Nem egyedi eset Magyar-

országon, hogy egyedül élő nyugdíjas személy 60 000-70 000 Ft nyugdíjat kap kézhez. Nagyon 

érdekes megfigyelni, hogy 2015. évben a minimumnyugdíj összege 28 500 Ft. Megállapításkor 

a feltételeknek tehát a 20 év szolgálati időnek, valamint az életkor betöltésének ezen összeg 

megállapításkor is fenn kell állnia. Az összeget több tekintetben is felül kellene vizsgálni, 

(nemcsak azért, mert messze alulmarad a megélhetési minimumtól) de azért is, mert a segélyek 

megállapíthatóságának is ez az összeg az alapja. 

A nyugdíj minimum összegének meghatározásakor egyéb élethelyzetekre is rá kell irányí-

tani a figyelmet. Megfigyelhető hogyan befolyásolja a szociális segélyre szorulók életkörül-

ményeit, hiszen szociális segélyre az jogosult, akinek nem biztosított a megélhetése. „Akkor 

                                                      
6 A nyugdíjszámításnál használatos valorizációs szorzó: „A nyugdíjazást megelőző naptári év előtti és a (6) -(8) 

bekezdés szerint csökkentett keresetet, jövedelmet az országos nettó átlagkereset egyes években történő növeke-

dését alapul véve naptári évenként a nyugdíjazást megelőző naptári év kereseti szintjéhez kell igazítani.” 



Aranyló ősz 

K U T A T Á S  1 6 9  

nem biztosított az aktív korú személy megélhetése, ha a családnak az egy fogyasztási egységre 

jutó havi jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 90 %-át és vagyona nincs.”7 Ki tud 

megélni 28 500 Ft 90%-ából? Ha nem egyszemélyes a háztartás, akkor is szánalmas az összeg. 

A minimum nyugdíj összegének látványa, illetve a segély megállapításának alapjául szol-

gáló összeg, valamint a segélyezésnek alapját szolgáló összeghatár meghatározása után kérdő-

jelek merülnek fel bennem, hogy tényleg az Alaptörvénynek megfelelő intézkedéseket hoztak-e. 

Éva esetében sem állapítottak meg szociális segélyt, mert ugyan egyedül él, de Budapesten 

lévő ingatlanát albérletbe kiadta. Egyrészt saját ingatlannal rendelkezik, másrészt pedig az al-

bérletből jövedelme keletkezett. A létfenntartása végett,  testvérével közösen örökölt ingatlanba 

költözött, mely régi építésű, felújításra szoruló családi ház. Nyílászárók rossz állapotban, fű-

téstechnológia elavult, konvektoros gázfűtés. Az anyagi nehézségek miatt képtelen a lakását 

teljes mértékben fűteni, csak a tényleges tartózkodási helyéül szolgáló egy helyiséget fűt (lehel 

be) minimális hőfokra. E körülmények megindították a falak penészedését, ami persze az 

egészségre ártalmas. Előfordulhat, hogy ez a helyzet gyógyszerfogyasztásra fogja kényszerí-

teni, tehát újabb terhet ró a háztartására, illetve a társadalomra. A lakásviszonyok tovább ne-

hezítik a nyugdíjas éveket, és nehezítik a társadalomra zúdított nehézségeket. Éva valószínűleg 

már nem fogja tudni a felújítást, korszerűsítést finanszírozni, hisz nincsenek tartalékai, és a 

nyugdíj összege is a létminimum környékén van. 

Mátyás szerencsés helyzetben jó lakáskörülmények között házaspárjával közösen oldja 

meg a lakásfenntartás költségeit. 

Sándor fiával él együtt kényszerből, a családi ház fenntartása az Ő költségvetését terheli. 

Vele élő fiát csak a rezsiköltségtől való megkímélésével tudja segíteni.  

A háztartások száma Magyarországon folyamatosan növekvő tendenciát mutatnak, míg a 

lakosság folyamatosan csökken. Tehát kimutatható, hogy az egy háztartásban élők  száma fo-

lyamatosan csökken. Ez újabb anyagi terhet jelent a kisháztartásokra nézve. A férfiak átlag-

életkora alacsonyabb a nők átlagéletkoránál. Rengeteg özvegyasszony él egyedül, akinek az 

alacsony nyugdíj miatt és az egyedüli anyagi teherviselés miatt sokkal nehezebbé vált az élet-

helyzete. 

Az Alaptörvényre visszatérve „Az Alkotmánybíróság korábbi jogalkotási törvényt követő 

megfogalmazása szerint „a jogszabály a kihirdetését megelőző időre nem állapíthat meg köte-

lezettséget és nem nyilváníthat valamely magatartást jogellenessé.” Ennek a követelménynek 

azonos tartalmú, de pontosabb megfogalmazását a jogalkotásról szóló 2010. évi törvény egyik 

paragrafusa tartalmazza”8. A 2012. évi Alaptörvényben már ezt a szabályozást nem találtam. 

Viszont „Magyarország elfogadja a nemzetközi jog általánosan elismert szabályait.” 9 Minden 

demokratikus államban alapszabály, hogy visszamenőleges hatályú jogszabályt nem hoznak 

épp azért, hogy az állampolgárok a megfelelő döntést tudjanak hozni. Nézzük mi történt a 

Magyar nyugdíj törvénnyel! 

2011. évi CLXVII. törvény alapján a korábban már megállapított rokkantsági nyugdíjakat, 

előrehozott öregségi nyugdíjakat és szolgálati nyugdíjakat  átminősítették ellátásokká, illetve 

szolgálati járadékká. A már folyósított ellátások összegét a törvény nem változtatta meg, vi-

szont megfigyelhetjük a később felszínre kerülő joghatásokat:  

                                                      
7 http://news7.hu/index.php/napifriss/273-szocialis-segely-igenylese-2015-ki-kap-szocialis-segelyt (2015.04.11.) 
8 http://www.jogiforum.hu/hirek/32626 letöltés 2015.04.12. 
9 Magyarország Alaptörvénye Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. Budapest 2012. (Q)cikk (3) bekezdés 21. o. 
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– Az alacsony összegű nyugdíjasok esetében méltányos nyugdíjemelés kerülhetett megálla-

pításra a törvényi feltételek teljesülése esetén. Mivel azonban a nyugdíjuk ellátássá minő-

sült, elestek a méltányos nyugdíjemelés, és az egyszeri segély intézményétől.  

– Elestek a nyugdíjasok kedvezményes utazási utalványától. Ez különösen megvisel egy volt 

rokkantsági nyugdíjas személyt, hisz az ellátása érdekében a felülvizsgálatra  távollévő 

helységekbe kell utaznia. Utána elszámolják részére az utazási költséget, de azt egy hónap 

múlva fogja megkapni, addig az alacsony ellátásából kell gazdálkodnia. 

Ezek a változások a nyugdíjasok biztonságérzetét megingatták. 

Interjúalanyaim válaszai közül az átlagnál magasabb nyugellátásban részesülő Mátyás vá-

laszában is ezt a bizonytalanságot ki tudom mutatni. Arra a kérdésre, hogy hogyan képzeli az 

ideális nyugdíjas éveket a következő választ kaptam tőle: 

„Én nyugalmat kívánok. Nyugalmat szeretnék. Jó lenne, ha a gyereknevelés összes problé-

mája a szülőre hárulna, mert olyan körülmények között tudna élni, hogy ezt ne nekem kelljen 

felvállalni. Nyaralni évek óta nem voltunk. Feleségem rendszeresen szanatóriumi kezelésen 

vesz részt, de nyaralni nem voltunk. Sokat szeretnék túrázni, és sok szép faragást szeretnék 

készíteni. És persze egészséges életet szeretnék.” Mátyás napi szinten unokáját gondozza, mert 

a szülő egyedül neveli gyermekét, majdnem minimálbérért. A lánya rezsiköltségét, és az uno-

kája tartós fogyasztási cikkeit finanszírozza. 

Éva friss nyugdíjasként sem szőne merész álmokat, erre a kérdésre a következőket vála-

szolta: 

„Jó lenne, ha megengedhetnék magamnak egy kis programot. Nagyon szeretnék már szín-

házba menni, vagy szeretném, ha egy csésze kávéra beülhetnék egy kávézóba, és nem mindig 

azt kellene figyelnem, hogy ez mennyibe kerül. Várom, hogy 65 éves legyek, akkor ingyen utaz-

hassak. Nem fogok mást csinálni, mint a tömegközlekedésen vándorolni egyik városból a má-

sikig. Így nem kell szállásra költenem.” És elmosolyodik. 

Végül Sándor válasza: 

„Biztonságos megélhetést szeretnék. Szeretném, ha gyermekeim biztonságban lennének. 

Nagyon fáj, hogy nagyobbik fiam távolra került, de itt nincs más lehetősége. Az angliai kör-

nyezetet megszokta, őt is befogadták. Aki most kerül ki, annak nagyon nehéz. A barátnője Ang-

liában egy másik városban él, mert nem beszéli tökéletesen a nyelvet, és így nem tud Londonba 

munkahelyet találni. A fiamnak szerencséje volt, hogy még a nagy keleti roham előtt kijutot t. 

Nem szeretnék másra rászorulni. Eljárok táncolni, mert amíg élt, a feleségemmel hetente há-

romszor társastánc órákra jártunk. Ezt nem szeretném abbahagyni.”  

A fenti válaszok alapján eszembe jutott Maslow motivációs piramisa, melynek alsó szintjén 

a legszélesebb sávban a fiziológiai szükséglet, a következő sávban a biztonságérzet található, 

majd a szeretet, az összetartozás, az önbecsülés, és a piramis csúcsán pedig az önmegvalósítás 

található. A fiziológiai szükséglet után mindhárom kutatásomban részt vevő személy a bizton-

ság megvalósítását szeretné! A szociális szükséglet iránti igény is szépen kimutatható alanyaim 

esetében is. Éva Sándor és Mátyás is válaszukban olyan vágyakat említett, mely az emberi 

kapcsolatok ápolását szolgálná. Éva esetében ez a társadalomba való visszailleszkedés iránti 

igény formájában jelenik meg. Az önmegvalósítás elérése úgy tűnik, hogy leginkább Mátyás 

és Sándor esetében valósul, valósulhat meg. Évának a hosszú inaktív időszak, és persze az 

ezzel járó anyagi nehézségek, a társ nélküli élet, megnehezíti az önmegvalósítás elérését . 

A jogszabályok utókövetésének hiánya, és az utólagos vizsgálatok elégtelensége jellemzi 

a mai magyar jogalkotást. A jogalkotás során alkalmazni kell azokat az eszközöket, amelyek a 
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szabályozás javítását szolgálják, akár az egyszerűsítés, akár hatásvizsgálatok készítése vagy 

az adminisztráció csökkentése révén. Minderre legfőképp azért lenne szüksége a társadalom-

nak, mert életszerű, alkalmazható, és az emberi élethez igazodó törvényekre van szükség. Így 

tud az Alaptörvényben megfogalmazott méltósághoz való jog megvalósítása teljesülni, hiszen: 

„Európa számára a legfőbb tőkét az emberek jelentik, és ezért az uniós ágazati politikák gyúj-

tópontjában az egyéneknek kell állniuk.”10 

Visszakanyarodva a természethez, a természetnek sikerült megtalálnia a problémákra a tö-

kéletes megoldást. Az ember képesnek hiszi magát arra, hogy uralkodjon a természet felett.  De 

vajon képes-e arra is, hogy olyan simulékony megoldást találjon a regenerációja érdekében, 

ahogy azt a természet bemutatta nekünk? 
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