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Mibõl fogjuk fedezni az idõsek ellátását tíz év múlva?

Recseg-ropog a nyugdíjrendszer

– Nyugdíjrendszerünk felosz-
tó-kirovó elven mûködik, tehát 
az idõskori ellátásokat min-
denkor a dolgozók befizetései 
fedezik – magyarázza Mészáros 
József, a Nyugdíjbiztosító egy-
kori fõigazgatója. – A nyug-
díjrendszerek számos alapfelte-
vésen nyugszanak: a kiegyensú-
lyozott gazdasági növekedésen, 
a demográfiai egyensúlyon, és 
hogy a munkaképes lakosság 
meghatározó többsége dolgozik, 
tehát járulékfizetõ.

Ma ezek egyike sem teljesül 
Magyarországon. A kiegyen-
súlyozott gazdasági növekedés 
régóta csak vágyálom. Kirívóan 
magasak a közterhek, a befize-
tett járulékok mégsem fedezik 
a társadalombiztosítás kiadásait, 
évente százmilliárdokkal kell 
kipótolni az adóbevételekbõl.

A demográfiai egyensúly 
vészesen felborult: elöregszik 
és fogy a magyar népesség – 
napokon belül tízmillió fõ alá 
csökkenhet.

– A nyugdíjrendszer alapja a 
jól képzett következõ generá-
ció, ezért kiemelkedõen fontos 
a gyermeknevelés társadalmi 
elismerése – mondja a szakértõ. 
– A jelenlegi rendszer azonban 
ezt az erõfeszítést nem ismeri 
el, sõt hátrányba hozza a gyer-
meket nevelõ anyákat.

Közben a lakosságon belül 
megnõtt a nyugdíjasok aránya, 
ma minden negyedik lakos 
nyugdíjas. A rendszerváltás 
idején drámaian nõtt a számuk, 
mert a munkaerõpiac össze-
omlása miatt tartósan mun-
kanélkülieknek a társadalom-
biztosítás nyújtott mentõövet. 
Tömegesen menekültek elõ- 
vagy rokkantnyugdíjba. Azóta 
az MSZP–SZDSZ-kormányok 
elmulasztották a nyugdíjrend-
szer átfogó reformját, a gyako-
ri, de nem egységes koncepció 
alapján végrehajtott változtatá-
saik pedig aláásták a rendszer 
stabilitásába vetett bizalmat.

Jelenlegi formájában a 
kötelezõ magán-nyugdíjpénztá-
ri rendszer kialakítása sem volt 
szerencsés.

– Máig sem tisztázott, hogy 
a magánnyugdíjpénztárak tisz-
tán öregségi ellátást szolgál-
nak, vagy rokkantsági, özve-
gyi és árvaellátást is nyújtanak 
– mutat rá Mészáros József. 
– Máig átmeneti szabályozás-
sal, az „állami” rendszerbe való 
visszaléptetéssel oldják meg a 
helyzetet, ha a pénztártag meg-
rokkan, vagy özvegyet, árvát 
hagy maga után.

Nyugdíjrendszerünk ugyan-
is egyszerre nyújt nyugdíjat és 
szociális ellátást. A biztosítási 

és a szolidaritási elemek 
összekeveredésébõl viszont 
újabb probléma ered: tisztázat-
lan viszonyokat teremt, átlátha-
tatlanná teszi a rendszert. Ez 
pedig negatívan hat a járulékfize-
tési kedvre: aki csak teheti, „spó-
rol” a társadalombiztosításán.

Ráadásul eleve kevés a 
járulékfizetõ: a KSH februári 
adatai szerint a munkaképes 
korúak alig több mint fele (54,6 
százaléka) fizet. A többiek egy 
része még tanul, gyesen, gyeden 
van, 480 ezren regisztrált mun-
kanélküliek, 380 ezren nyugdíj-
korhatár alatti rokkantnyugdí-

jasok, 280 ezren korhatár alatti 
öregségi nyugdíjasok, mintegy 
800 ezer emberrõl pedig nem 
tudni, mit csinál, mibõl él. A 3,7 
millió dolgozó közül ráadásul 
800 ezren állami alkalmazot-
tak, tehát az adónkból kapják a 
bérüket és fizetik a járulékaikat. 
Egy elemzés szerint ma három 
dolgozó járulékainak kellene 
fedeznie két nyugdíjas ellátá-
sát, és ha nem történik változás, 
a helyzet tovább fog romlani. 
Tíz év múlva ugyanis a legné-
pesebb korosztály, a Ratkó-kor-
szak gyermekei is nyugdíjban 
lesznek már.  RK

Ma a lakosság egyharmadának vállára nehezedik a 
társadalombiztosítás fenntartása, de a kirívóan magas 
járulékok ellenére is évente százmilliárdok hiányoznak a 
kasszából. A helyzet még rosszabb lesz, ha nem történik 
gyökeres változás. Bár a rendszerváltás óta lett volna 
kedvezõ idõszak a nyugdíjrendszer átfogó reformjára, 
az MSZP–SZDSZ-kormányok elmulasztották. Ma már 
nem halogatható tovább a rendszer átalakítása.

Magyarországon közel 3,1 millió nyugdíjas él – 3,7 millió dolgozó mellett

Összefogott Európa
a cianidos bányászat ellen
Az Európai Parlament 
képviselõ-testülete elsöp-
rõ többséggel döntött: az 
unióban nincs helye a kör-
nyezetre óriási veszélyt 
jelentõ cianidos bányá-
szati technológiáknak. 
Az állásfoglalás egyik 
kezdeményezõje Áder 
János, a Fidesz európai 
képviselõje volt, õt kér-
deztük a siker hátterérõl.

– Miképpen sikerült meggyõzni 
az európai tagállamok kép
viselõit arról, hogy szükség van 
a cianidos bányászat tiltására?

– A legfontosabb érvünk az 
volt: ha az unió komolyan gon-
dolja korábbi döntéseit a ter-
mészeti környezet és az ivó-
vízkészletek védelmérõl, akkor 
ne lehessen ezekkel ellenté-
tes, ökológiai katasztrófával 
fenyegetõ, cianidos technológiá-
val bányákat mûködtetni. Intõ 
példa erre a 10 évvel ezelõtti 
tragédia. Akkor több mint 100 
ezer köbméter, cianiddal szeny-
nyezett víz került a Romániában 
mûködõ ausztrál–kanadai Aurul 
bányavállalat víztárolójából 
a Tisza–Duna-vízrendszerbe. 
A pusztítás nyomaival néhány 
hete az európai képviselõk 
ismét találkozhattak, az 
Európai Parlament épületének 
legforgalmasabb részén ugyan-
is egy kiállítást szerveztem a 
tiszai katasztrófát dokumentáló 
képekbõl és filmrészletekbõl.

– A tiszai szennyezés tíz 
évvel ezelõtt történt. Miért épp 
most született meg az Európai 
Parlament állásfoglalása?

– Az arany, illetve az ezüst 
és a réz világpiaci árának emel-
kedése miatt Európa több 
országában – így Romániában, 
Szlovákiában, Görögországban, 
Bulgáriában – újabb, cianidos 
technológiával mûködõ bányák 
nyitását tervezik nemzetközi 
befektetõk. Ha ezek megnyílná-
nak, súlyos veszélyt jelentené-
nek környezetünkre! Az Európai 
Parlament állásfoglalása alapján 
2011 végéig kell döntést hoznia 
az Európai Bizottságnak. Bízom 

azonban abban, hogy nem 
kell a parlament által szabott 
határidõig várnunk.

– Európai képviselõként nem
csak a cianidos bányászat, 
hanem a parlagfû ellen is harcot 
hirdetett. 

– Egy ezzel kapcsolatos kuta-
tás elindítására tettem javas-
latot az EP 2010-es költség-
vetésének tárgyalása során, s 
végül 1,5 millió eurót sikerült 
erre a programra elkülöníteni. 
A projektben szakemberek tér-
képezik fel, milyen védekezé-
si módszereket alkalmaznak a 
világban, s ezekbõl melyeket 
lenne érdemes alkalmazni az 
európai országokban, köztük 
Magyarországon, ahol közel 
kétmillió ember szenved a 
növény pollenjeitõl. 

– Miben segít a többek közt ön 
által alapított „Tégy a parlagfû 
ellen!” Közhasznú Alapítvány a 
parlagfûallergiásoknak?

– Például az allergiás bete-
gek tüneteinek csökkentése 
érdekében támogatjuk sószobák 
kialakítását, a települések szá-
mára pedig parlagfû-mentesítési 
versenyeket szervezünk, a gye-
rekeknek – a szemléletformálás 
jegyében – játékos vetélkedõket 
hirdetünk. Arra kérem az olva-
sókat, ha még nem döntöttek 
arról, milyen nemes célt kíván-
nak támogatni, akkor támogas-
sák személyi jövedelemadójuk 1 
százalékával a „Tégy a parlagfû 
ellen!” Közhasznú Alapítvány 
munkáját!

Áder János EP-képviselõ

Borjú helyett tejbe áztatott marha

Lapunk kíváncsi volt: vajon 
igaz-e a legenda, hogy jó 
fûzerezéssel bármilyen „újrafel-
dolgozott” maradék eladható? 
Megkerestünk egy neve elhallga-
tását kérõ szakácsot, aki elmond-
ta: akadnak trükkök, de manap-
ság ezeket egy jó étterem nem 
meri vállalni. – A borjúcombot 
tejbe áztatott marhával tökélete-
sen ki lehet cserélni – árulta el a 

szakács. – A sült pulyka és csir-
ke is könnyen összetéveszthetõ, 
így elõfordul, ha az egyik éppen 
nem elérhetõ, a másikkal pótol-
ják. A halételeknél lehet csalni 
az úgynevezett pangasius nevû 
tengeri hallal, aminek húsa 
hasonlít a harcsához vagy a 
fogashoz. Az igazi dió helyett 
darált, felcukrozott „dejót” 
lehet használni, amibõl egy kiló 

körülbelül feleannyiba kerül. 
Azonban ennél durvább dolgo-
kat nem hiszem, hogy bárhol 
meg mernének csinálni. Nincs 
a csaláson akkora haszon, hogy 
az megérje az esetleges lebukás 

kockázatát. Inkább akkor már az 
alapanyagok minõségén „spóro-
lunk”, mondjuk magyar termék 
helyett a legolcsóbb külföldit és 
a nagyáruházak saját márkáit 
használjuk.  U. J.

Kezdõdik a turistaszezon. A turistáknak ilyenkor nem 
árt odafigyelni, mit rendelnek egy-egy alsóbb kategó-
riás étterem étlapjáról. Könnyen elõfordulhat, hogy a 
drága étel nem is az, aminek látszik. Az úgynevezett 
hamis gulyás marhapörköltbõl, fõtt krumpliból és 
maradék csontlevesbõl való elkészítése nyílt titok. Sõt 
rosszabb helyeken az sem elképzelhetetlen, hogy a 
darált hús az elõzõ napi maradék bedarálását jelenti.

Az éttermi konyhákon egyre kevésbé éri meg trükközni 

Remélem, találkozunk!
Bán Teodóra


