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A SVÁJCI INDEXÁLÁS VISSZAÁLLÍTÁSÁNAK KEZDEMÉNYEZÉSE 

 

 

A nyugdíjrendszernek felfogásunk szerint két fő célja van: 

 

– biztosítania kell, hogy a nyugdíjba vonulás, ne okozzon jelentős törést, életszínvonal, 

élet minőség csökkenést az egyén, és a család szintjén, 

– a nyugdíjemelés mértékének tendenciájában biztosítani kell, hogy a nyugdíj növekedés 

mértéke ne szakadjon el a bérek, jövedelmek emelkedésének általános mértékétől, és 

legyen tekintettel az infláció alakulására, a nyugdíjasok társadalmi leszakadásának 

megelőzése, csökkentése, lassítása érdekében. 

 

A kormány nyugdíjpolitikájának meghatározó eleme a nyugdíjak értékállóságának 

biztosítása. Ezen a kormány a mindenkori infláció mértékét elérő nyugdíjemelést érti. A 

fenti tárgykörben, az utóbbi hónapokban új jelenségekkel találkozunk. 

A KSH jelentései szerint a nyugdíjas infláció mértéke több hónapja meghaladja az 

átlagos inflációt, ami elsősorban az élelmiszerárak kiugró emelkedésének, és a 

nyugdíjasok fogyasztásában alulreprezentált üzemanyagár-csökkenésnek köszönhető. Ezzel 

együtt tovább tart az a hosszabb ideje zajló folyamat, ami a fogyasztás területén a 

nyugdíjasok részesedési arányának csökkenését okozza. 

 

A jövedelem növekedés mértéke a KSH jelentése szerint 2015. évben a bérek területén 5 % 

körül várható, miközben az éves nyugdíjemelés csak 1,8 % volt. A két, két és félszeres 

különbség alapján a nyugdíjak lemaradása nyilvánvaló. A LIGA Nyugdíjas Bizottsága szerint 

a fenti folyamatok indokolják a válság időszakában megszüntetett svájci indexálás 

visszaállítását az éves nyugdíjemelés megállapításánál.   

 

A téma időszerűségét csak erősíti, hogy az utóbbi két évben a nyugdíjkassza egyenlege 

többletben volt, így 2013 és 2014 években összesen több mint 300 milliárd forint került 
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visszautalásra a költségvetésbe, vagyis - ha úgy tekintjük - a forrás is meg volt a svájci 

indexálás alkalmazásához.   

 

A fenti javaslat indoklásaként röviden az alábbi tényeket soroljuk fel. 

 

1. A 2008. évben kialakult gazdasági válság következményeinek enyhítésében, 

felszámolásában a nyugdíjak csökkentésével, fogyasztásuk korlátozásával, a 

nyugdíjasok is komoly terheket viseltek/viselnek, a több lépésben tett 

kormányzati intézkedések következményeként. 

 

A válság kialakulását követő, a nyugdíjak nominális csökkenését okozó intézkedések: 

 az induló nyugdíjak kiszámítása során bevezetett „nettósítás” - a munkavállaló 

által megfizetett TB járulék kiemelése a nyugdíjalapból - következtében, 2008-

tól megállapított nyugdíjak összege a korábbiakhoz képest átlagosan 8,4 

%-kal csökkent; 

 2010-től a megszüntetett 13. havi nyugdíj következtében a kifizetett 

nyugdíjak összege kb. évente 8,5 %-kal csökkent; 

 az ún. svájci indexálás megszüntetésével – amit az inflációkövető 

nyugdíjemelés váltott fel – az éves nyugdíjemelés kiszámításánál a reálbérek 

növekedése már nem jelentkezik szempontként, ami az éves nyugdíjemelések 

alkalmával okoz kézzelfogható veszteséget; 

 a 13. havi nyugdíj helyett bevezetett, az éves gazdasági növekedés mértékéhez 

kötött nyugdíj kiegészítés kifizetésre az elmúlt öt évben nem került sor. 

Értékelésünk szerint, a szabályozás nem életszerű, mert a gazdasági fejlődés 

üteme a válság óta megváltozott, a korábbi 3-4 % vagy azt meghaladó 

növekedési ütem visszatérésének belátható időben nincs realitása. 

 

A nyugdíj szabályok későbbi változásának, és a szociális ellátásokat átrendező 

intézkedéseknek további jövedelmet korlátozó, a nyugdíjasok fogyasztását 

csökkentő hatása volt: 

 

• a nyugdíj melletti foglalkoztatás korlátozása a közszolgálatban, 



• a szolgálati járandóságban és a korhatár előtti ellátásban részesülők esetén, az 

éves jövedelem mértékének maximalizálása, a szolgálati járandóság 

megadóztatása, 

• a rokkant nyugdíjasok állapotának felülvizsgálata, az ellátás átalakítása 

nyomán, csökkentett rehabilitációs járadék megállapítása. 

 

A szociális transzferek általános csökkentése, a nyugdíjas, idős állampolgárokat is 

érinti. Központi, önkormányzati segélyek, támogatások csökkentése, /pénzbeli juttatás, 

gyógyszer, és lakhatási támogatás,/ egyes szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

szigorítása, korlátozása. /házi segítő, gondozó szolgáltatás/    

 

2. A felsorolt intézkedések hatását fokozták, az adórendszer átrendezésével 

összefüggésben, a nemzetgazdasági fogyasztáson belül a nyugdíjasok fogyasztási 

arányát tovább csökkentő tényezők, melyek hatásai nehezen számszerűsíthetőek: 

 

 2011-től az új kormány átrendezte az „adózás filozófiáját”. Míg a személyi 

jövedelemadó-rendszer bevezetése óta a mindenkori kormányok, progresszív 

módon a jövedelmeket adóztatták, és a fogyasztási adók viszonylag alacsonyak 

voltak, addig 2011. évtől az egykulcsos, 16 %-os jövedelemadó bevezetésével 

és a forgalmi adókulcs egyidejű, drasztikus megemelésével ez a viszony 

megfordult. Az adózási filozófiaváltozás miatti bekövetkezett 

„cserearányromlás”, a nyugdíjak vásárló értékét jelentősen csökkentette, 

mert a vásárlások adóterhe nőtt. A jelenlegi helyzetben, az agyonadóztatott, 

nettó jövedelmekből kiszámított nyugdíjakból kell megfizetni a zömmel 27 %-

os forgalmi adó alá eső termékeket, szolgáltatásokat. 

 A kormány adópolitikája, az adókedvezmények rendszerével komoly 

mértékben rendezi át a jövedelmek szerkezetét, elsősorban az aktív 

adófizetők támogatott csoportjainak javára, az adóköteles bevételekkel 

nem rendelkező csoportok, elsősorban a nyugdíjasok rovására. 

o az egykulcsos adó jelentős jövedelmet hagy a tehetősebb, magasabb 

jövedelmű rétegeknél; 

o a családi adókedvezmény – nem megkérdőjelezve az intézkedés jó 

szándékát, pozitív hatását – további jövedelmet hagy a 

többgyermekes családoknál; 



o a családi adókedvezmény érvényesítése a nyugdíj és 

egészségbiztosítási járulék terhére nem elfogadható, és ellentétes a 

közteherviselés követelményével; 

o a munkáltatók által fizetett korábbi társadalombiztosítási járulék 

átminősítése szociális hozzájárulási adóvá, egyrészt hiányzik a 

társadalombiztosítási alapokból, kasszából, másrészt – az 

intézkedések jó szándékát most sem megkérdőjelezve – 

foglalkoztatás elősegítését célzó munkáltatói adókedvezmények 

forrásává vált; 

o A 2016 évben az SZJA 1% mértékű csökkentése ismét az adóköteles 

jövedelemmel rendelkezőket érinti kedvezően, a nyugdíjasokat 

sajnálatosan nem; 

 

Az adókedvezmények helyett inkább a bérek érzékelhető növelését támogatjuk, annak 

érdekében, hogy a magasabb jövedelem magasabb adóalapjából legyen lehetőség a teljes 

adókedvezmény igénybevételére. 

 

A magasabb jövedelem egyben magasabb nyugdíjjárulék bevételt is jelent, ami egyben 

a nyugdíjrendszer fenntarthatóságát is javítja. 

 

Az SZJA további csökkentése helyett, a fogyasztási adók csökkentését támogatjuk, 

annak érdekében, hogy az adócsökkentés kedvező hatásából - a fogyasztás arányában - a 

nyugdíjasok is részesedjenek. 

 

Az objektivitás azt kívánja, hogy megemlítsük a nyugdíjak értékét emelő, az egyes 

években felülbecsült, és a ténylegesen bekövetkezett alacsonyabb infláció közötti eltérés 

pozitív hatását, ám ez a tényező nem képes ellensúlyozni a felsorolt negatív hatásokat. 

 

3. A nyugdíjvagyon és a nyugdíjkassza helyzete 

 

A második világháború után a nyugdíjvagyon államosításra került. A rendszerváltás 

nyomán – az akkori kárpótlás logikája mentén – a társadalombiztosítás is részesült az állami 

vagyonjuttatásból. E vagyon kezelésére jöttek létre a társadalombiztosítási önkormányzatok. 

Az első FIDESZ kormány e vagyont államosította, az önkormányzatokat feloszlatta. 



Az 1997-ben meghozott új nyugdíjtörvény létrehozta a magánnyugdíj-pénztárakat. A 

magánnyugdíj-pénztárakban gyűjtött nyugdíjvagyon célja az volt, hogy előbb a befizetések, 

és azok hozamai első lépésben kiegészítsék az állami nyugdíjat, majd később teljesen 

átvegyék a hagyományos állami, felosztó-kirovó nyugdíjrendszer funkcióját. 

 

A magánnyugdíj-pénztári rendszer működése a felhalmozási időszakban zavarokat okozott 

az állami nyugdíjrendszerben, ezzel hozzájárult az ország eladósodásához. A magánnyugdíj-

pénztári vagyon államosítása önmagában is vitatható, de különösen problematikus a vagyon 

felélése, az eredeti céljából eltérő felhasználása. 

Figyelemre méltó tény, hogy a magán nyugdíjrendszer – amennyiben nem számolják fel, 

az eredeti 1997 évi szabályozások figyelembe vételével - ma már kifizetéseket teljesíthetne, 

mentesítve ezzel az állami nyugdíjrendszert. 

 

A nyugdíjkassza tevékenységének áttekintése során egyértelmű gyakorlat, hogy azokban 

az időszakokban, amikor a nyugdíjkassza szufficites, vagyis többletet mutat, a mindenkori 

kormányok – politikai rendszertől és párthovatartozástól függetlenül – a kasszában mutatkozó 

éves többletet az aktuális, napi költségvetési céljaikra fordítják nem törődve azzal, hogy azt a 

nyugdíjvagyon gyarapítására lenne célszerű fordítani az ismert demográfiai indokokra 

tekintettel. 

A fentiek alapján egyértelmű a „politika” általános felelőssége a nyugdíjrendszer 

helyzetével kapcsolatban. Politikai rendszerektől, a mindenkori pártpreferenciáktól 

függetlenül megfigyelhető a „nyugdíjügyben” a rövidtávú gondolkodás. Az éves gazdálkodás 

során a nyugdíj kassza többletének elvonása, elköltése, ha éppen van „aktuális 

nyugdíjvagyon” annak mindenáron való bevonása az „azonnal elkölthető körbe”. 

Hosszú távú stratégia hiányában az aktuális kormányok eseti, ad hoc intézkedésekkel 

igyekeznek úrrá lenni az aktuálisan felmerülő válságtüneteken. Ez a jövőben sem lesz 

másként. 

Nem érzékelünk stratégiai elkötelezettséget a jelenlegi kormány esetében sem a leírt 

tendencia megváltoztatásra, a 2025 utáni időszakban várható kisebb problémák, és a 2035 

utáni nyugdíjválság kezelésére szolgáló, tartalékok képzésére vonatkozóan. 

 

4. Összefoglalás 

A magyar gazdaság kilábalt a válságból, évről-évre jól, sőt jobban teljesít! Az egymást 

követő években 3 % körüli a gazdasági növekedés, a bérek emelkedése 2015-ben 5 % körül 



lesz. A fogyasztás, a kiskereskedelmi forgalom 2013 II. félév óta folyamatosan nő. A 2015 év 

bérnövekedése 5 % körüli, és ez prognosztizálható 2016-ra is. A bérnövekedés a fogyasztási 

adó csökkentés miatt „nettóban” a piacon még többet ér. A nyugdíjasok vesztesége e két 

évben, a bér és a nyugdíj emelkedés különbségeként, (5+5) – (1.8+1.6) = 6.6 %. Ezt a 

veszteséget, a  nyugdíjemelésnél alacsonyabb infláció sem képes ellensúlyozni. 

A miniszterelnök a 2015. évben mondott évértékelőjén hangzott el a „mindenki léphet 

egyet előre” kijelentés. Ennek ellenére 2015. évben a nyugdíjasok az „előre lépés” helyett 

inkább „helyben jártak”, miközben a bérek szárnyaltak, szárnyalnak. A bérek 2015-ben 

két és félszer, 2016-ban várhatóan háromszorosan haladják meg az éves nyugdíjemelés 

mértékét. 

 

A fent kifejtett helyzetértékelés és indoklás alapján javaslatunk a következő:  

 A 2015. és 2016. évi tényleges nyugdíjemelés és a fenti időszakra a svájci 

indexálás alapján számított nyugdíjemelés közötti különbség kompenzálása 

2017. január 1-től. Ez becslésünk szerint 2-2,5%-os nyugdíjemelést jelenthet.  

 2017. január 1-től, már 2017-re vonatkozóan is a svájci indexálás alkalmazása 

az éves nyugdíjemelés mértékének meghatározásakor. 

 

A gazdaság fellendülésének eredményeiből a nyugdíjasoknak is részesülnie kell. A 

válság elmúltával nem fogadható el, hogy a nyugdíjemelés és a bérek növekedésének 

mértéke ennyire elváljon egymástól. Ennek megállítása érdekében teszünk javaslatot az 

éves nyugdíjemelések meghatározásánál a svájci indexálás visszaállítására. 

 

 

Budapest, 2016. március 16. 
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