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Jövıre még kevesebb kerül a nyugdíjasok kosarába
2015. október 31.
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Magyarország - Jövıre sem lesz könnyebb a nyugdíjasok helyzete: mivel az infláció
mértékével növelik a járadékot, ezért átlagosan 2000 forinttal kapnak majd többet az
idısek.
Sokan azt gondolják, hogy ez a kevés is olyan, mint a talált pénz, valójában azonban jó
eséllyel egyáltalán nem marad több a bukszájukban, mint eddig. Azok az alapvetı dolgok
ugyanis, amelyek a nyugdíjasok úgynevezett fogyasztói kosarát teszik ki – ebbe tartoznak
azok, amikre az idısek költenek, beleértve a mindennapi fogyasztási cikkeket –,
valószínőleg jobban drágulnak majd, mint amennyire a nyugdíjak emelkednek. Így aztán a
nyugdíjasok sokkal kevesebbnek érzik majd azt a pénzt, amit minden hónapban
megkaphatnak.
Lázár János még a nyáron jelentette be, hogy jövı év januárjától a nyugdíj mindenki
számára 1,6 százalékkal, azaz az infláció tervezett mértékével emelkedik majd. Ezt a
számot novemberben felülvizsgálhatják a pénzromlás elırejelzéseinek függvényében. Most
úgy fest, hogy a 2016-ra várható infláció 2-2,5 százalékos lesz – ehhez igazítják majd tehát
a nyugdíjakat is.
Ezt a mértékő inflációt két dolognak köszönhetjük: a rezsicsökkentésnek és a benzinárnak,
ezek azok ugyanis, amelyek alacsonyan tartják a pénzromlás mértékét. Az élelmiszerek ára
azonban – ami a nyugdíjasok szempontjából sokkal fontosabb, mint az üzemanyag – az
elırejelzések alapján nagyobb mértékben emelkedik majd, mint az infláció átlaga.
– A nyugdíjat az aktív dolgozók járulékából fizetik, így ez az összeg csak adóemeléssel vagy
a foglalkoztatás növelésével lehet több.
Bár a dolgozók száma az elmúlt idıszakban növekedett, a nyugdíjhelyzet nem változott.
A problémát felületesen próbálják kezelni, a valódi megoldás a kormány által támogatott,
illetve a szabadon választott öngondoskodásban rejlik – vélekedett Sebestyén András, a
Nyugdíjbiztosítás.com szakértıje.
Magyarországon a havi nettó átlagkereset a KSH adatai szerint 159 300 forint. Ennek
fényében a 117 372 forintos átlagos nyugdíj nem tőnik nagyon alacsonynak, ugyanakkor
fontos tudni, hogy az országban régiónként nagyon eltérıek a juttatások, sok tízezer forint
különbség is lehet.
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László és felesége, Anna több mint öt éve nyugdíjas, de évrıl évre egyre nehezebb
számukra a megélhetés. Lászlónak 100 ezer forint öregségi nyugdíj jár havonta, Anna
viszont csak rokkantellátásban részesül, ez havi 43 ezer forintot jelent. Közgyógyászati
ellátás még egy hónapig jár a házaspárnak, de a támogatás nélkül jövıre kettıjüknek – a
mostani 5-6 ezer forint helyett – csak a gyógyszerekre 35 ezer forintot kell majd fizetni.
A házaspár a leggazdaságosabb főtést választotta, egykori házukból is egy kisebbe
költöztek át, hogy spóroljanak. A „kötelezı” kiadások – számlák, banki tranzakciók,
biztosítás stb. – egy hónapban 60 ezer forintot visznek el, azaz a kettıjük megélhetésére
83 ezer, fejenként 41 500 forint marad.
– Amíg dolgoztunk, mindig félretettünk, amennyit csak tudtunk. Sosem éltünk fényőzı
életet, úgy gondoltuk, hogy felneveljük a gyerekeinket, aztán majd nyugodtan éljük a
nyugdíjas életünket. Csakhogy ez nem adatik meg – magyarázta elkeseredve Anna.
Az idıs pár 3-4 éve egyre rosszabb anyagi helyzetbe kerül, a politikai döntéshozókat
okolják, hogy az utolsó forintot is kipréselik belılük.
– Ha egyszer megözvegyülök, mihez kezdek majd havi 43 ezer forinttal? Ebben az
országban még a sírt is magunknak kell majd megásni! – sírta el magát az idıs asszony.

Felük 100 ezer alatt
Az idén az átlag-nyugdíj 117 372 forint. Az öregségi ellátás legkisebb összege havi 28 500
forint. Hazánkban 2 022 049 fı volt januárban a nyugdíjasok száma, az idısek több mint
fele 100 ezer forint alatti összeget kap. 800 ezren vannak 100 ezer forint felett.

1,3 milliós juttatás is létezik
Az Országos Nyugdíjbiztosítási Fıigazgatóság kimutatásai szerint tavaly a rekordnyugdíj
még „csak” 870 ezer forint volt, idén ez már 1 308 565 forint. A majd félmilliós növekedés
oka az, hogy tavaly eltörölték a járulékplafont. Ilyen magas nyugdíj természetesen
viszonylag ritka, többnyire olyanok kapják, akik egész életükben magas jövedelemmel
bírtak, be voltak jelentve, és nem 62 évesen mentek nyugdíjba, hanem jóval késıbb,
általában 75-80 évesen.

Az adók miatt nı az ár
Hiába stagnál – vagy növekszik valamennyivel – a nyugdíj, a nyugdíjasok kosarát egyre
nehezebb cipelni. A fogyasztói kosarat 1000 termék és szolgáltatás alapján állítják össze
minden évben. Sajnos a nyugdíjasoknak ezek az adatok sem jelentenek jó hírt, ugyanis a
vizsgált termékek legtöbbször az új, illetve megemelt adók miatt mindenképpen
drágulnak. Ez azt jelenti, hogy a megélhetéshez szükséges élelmiszerek, ruhák vagy
szolgáltatások az így is alig beosztható vagy pár száz forinttal növekvı nyugdíjból még
többet vesznek majd el. Az elmúlt bı tíz évben mindig a nyugdíjasok terhei voltak a
legmagasabbak, még az alacsony jövedelmőekét is meghaladták. Az idısek csoportjában
egyébként a legnagyobb tétel az élelmiszer és a háztartási energia.
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