NÉPSZAVAZÁSI KEZDEMÉNYEZÉS
ÉRVEK A KEZDEMÉNYEZÉS TÁMOGATÁSA MELLETT
Összeállította: Korózs Lajos országgyűlési képviselő, szociológus

Miről szól a népszavazási kezdeményezés?
•

„Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés a
nyugdíjszabályok megfelelő módosításával a jelen kérdésben
megtartott népszavazást követő év január 1. napjától a férfiak
számára is lehetővé tegye Magyarországon a nők számára
biztosított kedvezményekkel történő nyugdíjba vonulás
lehetőségét.”

•
•

Ez a népszavazás az esélyegyenlőségről szól, és nem másról.
A kezdeményezés egy reakció a szakszervezetek részérő, mert a kormány –
nem először – megszegte a szavát.
A múlt év végén zajló bértárgyalásokon a kormány ígéretet tett, hogy ez év
közepéig rendezi:
• A korhatár előtti nyugdíjak ügyét, benne a korkedvezmény kérdését
• A Munka Törvénykönyv felülvizsgálatát
• A Sztrájktörvény módosítását

•

Nem az a kérdés, hogy mennyibe kerül, és kitől kell elvenni!
•

•

•

A kérdés az, hogy több mint 40 év ledolgozott idő után, nyugdíjjárulék fizetése
mellet, ha valaki elveszíti a munkáját és nem talál a munkaerőpiacon
egzisztenciát magának a korhatár betöltése előtt elmehessen nyugdíjba!
Tételezzük fel, hogy valaki 17 éves korában végzett a szakmunkásképzőben s
világ életében dolgozott és járulékot fizetett s most 61,5 éves, akkor neki 44,5
év szolgálati ideje van.
Ha kirúgják az állásából, akkor sem mehet nyugdíjba, mert csak a korhatár
betöltésekor lehet nyugdíjas, mely minden évben egy fél évvel emelkedik!
Köszönjük Orbán!

Akkor mi a mondás?
•
•
•
•
•
•
•

Az MSZP szerint 40 év munkaviszony után nem csak a nők, hanem a magyar
férfiak is megérdemlik a pihenést.
Ezt kívánja az esélyegyenlőség.
Ezért támogatjuk az ezzel kapcsolatos népszavazási kezdeményezést.
Ez a népszavazás az egyetlen eszköz, hogy az Országgyűlés egy korrekt,
igazságosabb nyugdíjrendszert dolgozzon ki.
Ezt az Orbán-kormánynak már 2011-ben meg kellett volna tennie.
Most is inkább fenyegetnek, szembeállítanak társadalmi csoportokat és a
nyugdíjak csökkentésével zsarolnak.
Ezek egy maffiakormány maffiamódszerei.

A mostani szabályozás diszkriminatív a férfiakra nézve
•

•
•
•
•

Az MSZP olyan megoldást támogat, amely senkit nem különböztet meg
hátrányosan, finanszírozható, és nem okoz kárt semmilyen társadalmi
rétegnek.
Mi azt mondjuk, hogy nem csak a nők 40 éves jogviszonya után kell
megteremteni a nyugdíjba vonulás lehetőségét, hanem a férfiaknál is.
A magyar férfiak amúgy is kevesebb ideig élnek, kisebb az esélyük arra, hogy
élvezzék a nyugdíjas évek jelentette pihenést.
A nők tömegével – hatszor annyi özvegynő van, mint férfi- maradnak egyedül
a férfiak korai halálozása miatt.
Pedig erre egy élet munkájával jogot szereztek!

További érvek:
•

•
•
•

Ezt a megkülönböztetést az MSZP szerint csak úgy lehet megszüntetni, ha a
férfiak és nők azonos feltételekkel élhetnek a nyugdíjba vonulás
lehetőségével.
Ennek a jogszabályi feltételeit az Országgyűlésnek kell megteremteni, az
anyagi feltételeit pedig a kormánynak.
A férfiak 40 éves jogviszony után történő nyugdíjba vonulására ugyanis lehet
fedezet.
Ha a feketegazdaságot csak részben sikerülne kifehéríteni, máris
megteremthető volna az egyenlő feltételekkel történő nyugdíjba vonulás
anyagi forrása.

És még egy adalék!
•
•

•
•
•

Ha az Orbán-kormány valóban fellépne az ÁFA csalásokkal szemben,
ezermilliárdos tételt lehetne visszaterelni a magyar költségvetésbe.
Ehhez persze az is kell, hogy a csalásokra ösztönző magas ÁFA kulcsot
csökkentsék. Az alapvető élelmiszerek esetében például 5 százalékra – ahogy
azt az MSZP követeli.
A külföldön dolgozó 500 ezer magyar hazacsábítása is megoldás lehet.
Mindehhez azonban kormányváltásra van szükség, mert a Fidesz-KDNP
ezekre a lépésekre nem hajlandó.
A férfiak 40 éves nyugdíjáról szóló népszavazás ezért a kormányváltásról
szóló népszavazás is lesz egyben.

