Kidolgoztunk egy tervezetet, amely megszünteti a nyugdíjas szegénységet
Magyarországon
Bemutatjuk a NYUSZO-t
Az öregségi nyugdíjminimum rengeteg ellátást befolyásol, ami 2017-ben is 28.500 Ft.
lesz, ami 2008 óta egy forinttal sem nőtt.
A nyugdíjszolidaritás, nevéből adódóan, szolidaritási alapon nyugszik, önerőből,
állami támogatással.
Az ihletet egy-egy nyugati ország – Svájc és Németország – szociális intézményeiből
merítettük. Németországban már 25 éve él az akkoriban a kelet-nyugat egyesítés
finanszírozására létrehozott „Solidaritätszuschlag“ (5,5 %) levonás a bérekből,
valamint a svájci nyugdíjrendszerből melyben 2350 Frank egyedülállónak és 3525
Frank egy házaspárnak a nyugdíjplafon.
Előrebocsátjuk, hogy a NYUSZO nem arra hivatott, hogy minden nyugdíjat 20-30-40
ezer forinttal megemeljük, hanem a nyugdíjas szegénység megszüntetésére a
minimál nyugdíj 80 000 Ft. (egyedül álló) 120.000 Ft. (egyháztartásban együttesen)
megállapításában. A NYUSZO-t mindenki fizeti (3% a bruttó keresetből, egyenlő
részben a munkaadóval) a munkanélkülitől (többkulcsos adórendszerünk szerint, a
minimálbér adómentes) a miniszterig. Csak a nyugdíjasok kivételek.
Állami hozzájárulásként lecsökkentjük a jelenlegi nyugdíjjárulékot 10% ról 7% ra,
valamint eltöröljük a szakképzési hozzájárulást (1,5%) mely amúgy sem váltotta be a
hozzá fűzött reményeket. A vállalkozások változatlanul alacsony arányban vállalnak
iskolai tanulókat gyakorlati oktatás céljából, ugyanakkor nagyobb igény jelentkezik a
vállalatok részéről a saját dolgozók képzésére.
A NYUSZO befizetés három részre való elosztásával (munkavállaló, munkaadó,
állam) egy olyan pluszterhelés jön létre, amely mindenki számára viselhető terhelést
jelent a nyugdíjas szegénység megszüntetésére.

A nyugdíjjárulék fedezi az összes többi nyugellátást is (járadék, reha, özvegyi, árva,
stb.) A NYUSZO kizárólag a nyugdíjminimum fedezésére szolgál, mely kétévente az
infláció mértékében emelhető.

Szolidáris, mert nem kifejezetten csak a saját nyugdíjunkra fordítjuk ezt a pénzt,
hanem a hátrányos helyzetű rokonainkra, ismerőseinkre, barátainkra, sőt szüleinkre.
Ezenkívül a modell a jövőre nézve is lehet egy garancia, hogy soha ne essünk abba a
helyzetbe, hogy 40-50 ezer forintos nyugdíjakról kelljen beszélni, hiszen előbb vagy
utóbb mindenki eléri a nyugdíjkorhatárt.
A szolidaritás harmadik oszlopa fentről érkezik, ugyanis a nyugdíj plafont 500 000 Ft.
nál befagyasszuk. Jelen pillanatban 225 en vannak, akik 500 00 és 1.000 000 Ft.
közötti nyugdíjat kapnak, 5 fő 1 és 2 millió Ft. közötti juttatásban részesül. Itt abból
indulunk ki (a szolidaritás mellett) hogy – az érintett személyek érdemeinek
elismerése mellett – a magas jövedelemből valószínűleg tudtak saját erőből is
takarékoskodni és számukra nem jelent egzisztenciális veszélyt az 500 000 Ft. os
plafon.
Továbbá megszüntetjük a külföldi (nem magyar) nyugdíjbevándorlást. (pl. Ukrán)
Felmerült a kérdés, hogy beletartozik-e az a réteg is, akik egyáltalán nem vagy csak
minimális összeget fizettek be a nyugdíjkasszába (pl. htb.) Itt úgy gondoljuk, hogy a
15 éves minimál foglalkoztatottság lehetne egy elfogadható feltétel a NYUSZO
jogosultságra.

Lássuk a számokat, hiszen – jogosan – a következő kérdés: miből?
4,2 millió dolgozó ember van Magyarországon. 2016 júniusában a bruttó átlagkereset
260.000 Ft. volt. NYUSZO levonás 3% = 7800 Ft. (állami támogatásként a
nyugdíjjárulék 3% csökkentése = 780 Ft. + 3900 Ft. szakképzési hozzájárulás eltörlése
= 4680 Nettó terhelés) Továbbá az eddigi max. nyugdíj és a jövendő plafon
különbsége, valamint az Ukrán nyugdíj eltörlése az alábbi eredményt hozza:
4,2 millió dolgozó x 7800 Ft. =

32.760.000.000

A nyugdíjplafonból 225 fő x 700.000 (átlag) =

157.500.000

A nyugdíj plafonból 5 fő x 1.500.000 (átlag) =

7.500.000

Az Ukrán nyugdíjfolyósítás megszüntetése =

1.000.000.000
33.783.250.000

Miután Magyarország évente több mint 10 milliárd forintot költ az ukrán
nyugdíjasokra (tendencia növekvő) így havi 1 milliárd Ft. átlagot számítottunk bele a
költségvetésünkbe.

1 millió nyugdíjas 80.000 Ft. ra való nyugdíjemelése kb. átlagosan 54.200 Ft./Fő/hó
pluszköltséget jelent (28.500 Ft. minimál - 80.000 NYUSZO átlaga)
= 54.250.000.000 Ft. kiadás
= 33.783.250.000 Ft. bevétel
= 20.466.750.000 Ft. differencia
A differencia abból adódik, hogy számításunk a fejenkénti, egyedülállóak NYUSZO
juttatását (80.000 Ft.) vette alapul. Mivel a közös háztartásban élők összesen 120.000
Ft. NYUSZO-ban részesülnek, így – ha csak 500.000 közös háztartásban élőt
számolunk – a közös háztartásban élők összevont juttatásával jelentkezik a 20
milliárd Ft. különbözet mely költségvetésünket kiegészíti.

Dolgozatunk szerzői jogvédelem alatt áll, a Magyar Alternatíva tulajdona, minden
jog fenntartásával. Írásunkat reprodukálni, abból újabb műveket készíteni,
forgalmazni, nyilvános helyen megmutatni, felhasználni csak a szerző írásos
engedélyével és a forrás megjelölésével lehet.

