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Szükség van-e szülői nyugdíjrészre 
a nyugdíjak összegében? 
Az utóbbi évtizedben többször is napvilágot láttak 

olyan nyugdíjreform-javaslatok, amelyek a szülők 
nyugdíjának összegét közvetlenül összekötnék a 

felnevelt és járulékfizetővé vált gyermekeik számával. Ez 
a koncepció azonban egy részben helyes diagnózisra nem 
megfelelő terápiát kínál.

Az új parlamentbe már be nem választott Bencsik Já-
nos korábbi független képviselő olyan javaslatot nyújtott 
be a nyugdíjrendszer átalakítására, amely szerinte az el-
múlt évtizedek egyik legsúlyosabb társadalmi igazság-
talanságát orvosolná. A javaslat szerint az 1970. január 
1. után születettek nyugdíját 2035-től legfeljebb 95 szá-
zalékban folyósítanák a hagyományos munkanyugdíjelv 
szerint, legalább 5 százalékát (később akár 40-60 száza-
lékát) viszont szülői nyugdíjrészként kapnák. A szülői 
nyugdíjrészre való jogosultságot olyan pontrendszer sza-
bályozná, amely a felnevelt gyermekek legmagasabb is-
kolai végzettségének magasabb fokát a szülői nyugdíjrész 
összegét pozitívan befolyásoló tényezőként veszi figye-
lembe. Az indítvány indokolása kiemeli, hogy a magyar 
nyugdíjrendszer diszkriminálja a gyermekes szülőket 
a gyermektelenekkel szemben. A javaslattevő szerint a 
gyermeknevelési erőfeszítések nélkül a nyugdíjrendszer 
nem is létezhetne, hiszen a nyugdíjkifizetéseket az idős 
korosztály által korábban felnevelt aktív adófizetők hoz-
zájárulásai biztosítják. Szerinte a nyugdíjra egy humán-
tőke-befektetés hozamaként kell tekinteni, ahol a befek-
tetés a gyermekekre fordított pénz, idő és energia volt, a 
hozam pedig a felnevelt generáció által folyósított nyug-
díj. A méltányosság elve megköveteli, hogy a hozamokat 
(azaz a nyugdíjakat) aszerint osszuk el a befektetők (az-
az a nyugdíjasok) között, hogy milyen mértékben járul-
tak hozzá a befektetési ráfordításokhoz – hangsúlyozza 
az indoklás. A nyugdíjrendszer gyermekfüggővé tételére 
irányuló exképviselői indítvány azonban legalább hét te-
rületen ingoványos alapokra épít.

Nyugdíjfilozófiai probléma
A világon 1891, Magyarországon 1927 óta létező társada-
lombiztosítási nyugdíjrendszerek társadalmasították az 
idősekről való gondoskodást, vagyis gazdasági kényszerek 
következtében levették a családról ezt a tradicionális ter-
het. A nyugdíjas szülőkről való egyéni gondoskodás elvének 
visszacsempészése a rendszerbe olyan elképzelés, amely a 
pre-bismarcki időkbe fordítaná vissza a nyugdíjrendszer 
működését. A gyermekre Magyarországon a szüleik tekin-
tetében már most kettős terhelés hárul: egyrészt a társa-
dalombiztosítási járulékfizetési kötelezettség, másrészt a 
kötelező szülőtartás, amelynek értelmében a rászoruló szü-
lőről a nagykorú gyermek köteles gondoskodni.

Evolúciós aggály
A gyermekek felnevelésére fordított energiát a felnőtt gyer-
meknek nem a szülei részére, hanem az ő gyermekei, vagyis 
az unokák részére kell visszaadnia az evolúció – a fennma-
radás – alaptörvénye szerint, ennek szellemében ráadásul 
a nagyszülő nemhogy nem von el forrást a gyermekétől, 
hanem kifejezetten segít az unokák felnevelésében. A va-
ló világban nem két elkülönült nemzedékről (gyermekek 
és szülők), hanem három nemzedék (unokák, gyermekek 
és szülők) gördülő bizalmi viszonyáról van szó. És nem kü-
lön-külön családi tükrökben, hanem összesített nemzedé-
ki tükrökben kell látni a jövedelemtranszfereket és időbeli 
lefolyásukat.

Nyugdíj-finanszírozási félinformáció
A nyugdíjak fedezetét nemcsak a dolgozók keresetét terhe-
lő társadalombiztosítási járulék, hanem a befizetett mun-
káltatói szociális hozzájárulási adó és szükség szerint az 
általános adóbevételek teremtik meg, így félrevezető azt 

hogy ennek milyen okai vannak), egy vagy több gyerme-
ket szültek-e, ha két vagy több gyermeket neveltek ugyan, 
de a gyerekekből nem lett rendes járulékfizető polgár Ma-
gyarországon, vagy lett ugyan, de kivándoroltak, vagy 
tartós külföldi munkavállalásra rendezkedtek be. Az is 
súlyos megkülönböztetés forrása lenne, hogy a változó 
szülői összetételű patchwork családokban felnőtt saját, 
mostoha és nevelt gyermekek után melyik – édes, örök-
befogadó, mostoha vagy nevelő – szülőnek milyen jogo-
sultsága keletkezhetne. Ráadásul mindez hogyan lenne 
összhangba hozható a kötelező szülőtartás rendelkezései-
vel, amelyek Damoklész kardjaként már ott függenek a 
gyermekek feje felett?

Nyugdíjszámítási nehézség
Hogyan lenne megállapítható a szülői bónuszpont vagy 
bármely más, szülői nyugdíjrészre vonatkozó jogosultsá-
got eredményező jellemző pontos értéke, ha csak a nyugdíj-
igénylés pillanatában derülhet ki, hogy a gyermek rendes 
„közjószágként” viselkedett-e addig, vagyis megfelelően fi-

zette-e itthon a járulékokat? További kérdés, hogyan lenne 
mérhető a gyermeknevelési házimunka olyan összegszerű 
mértéke, amely meghatározná a bónuszpont vagy hason-
ló jellemző alapértékét? És hogyan lehetne kezelni azt a 
súlyos kockázatot, hogy a javasolt változás miatt ellenér-
dekeltté válhatnak a járulékfizetők a pénzbeni járulékok 
befizetésében?

A nyugdíjrendszer valóban égető 
gondjainak megoldásáról elviszi a fókuszt 
a gyermekfüggő nyugdíjrendszer 
koncepciója

Legalább két – valódi – gondot volna szükséges azon-
nal orvosolni: egyrészt azt, hogy a nyugdíjmegállapítás 
évétől méltánytalanul nagy mértékben függ a nyugdíj 
összege a valorizáció jelenlegi eljárása miatt, másrészt 
azt, hogy a csak inflációtól függő nyugdíjemelés hármas 
átalakításra szorul, amelynek eredményeként a nyugdíj-
emelés vegyes indexálásra épülve a nyugdíjmegállapítás 
évétől függő valorizációs korrekciót és a nyugdíj nagy-
ságától függő szolidaritási jövedelemtranszfert is tar-
talmazna.

a látszatot kelteni, hogy a nyugdíjak csak a dolgozók járu-
lékfizetésétől függenek.

A nyugdíjrendszer működését érintő 
tévedések
Az anyai erőfeszítéseket most is figyelembe veszi a nyugdíj-
rendszer, erről tévedés megfeledkezni. Legfőképpen a nők 
kedvezményes nyugdíja révén, amely a világon egyedülálló 
módon olyan korhatár előtti teljes öregségi nyugdíj, ame-
lyet nem terhel semmilyen levonás. A nyugdíjrendszer más 
módon is kedvezményezi a nőket, miután ők hosszabb ideig 
élnek, vagyis hosszabb ideig kapják az öregségi nyugdíju-
kat, mint a férfiak, mégsem érvényesítenek a nyugdíjuk-
ban semmilyen csökkentést, amely a hosszabb élettartamot 
tükrözné. A nők várható további élettartama a jelenlegi 
tényleges nyugdíjba vonulási életkorukban (a nők kedvez-
ményes nyugdíja miatt ez 62 év) átlagosan csaknem 21 év, 
a férfiaknál viszont (az idén érvényes nyugdíjkorhatáruk, 
a 65 év betöltésével) csak alig több mint 14 év. Tehát egy 
nő átlagosan majdnem hét évvel tovább kapja a nyugdíját, 

mint egy férfi. Még tovább növeli a hölgyek időskori nyug-
díjelőnyét az özvegyi nyugdíjuk. Miután a férfiak korábban 
halnak, az özvegyi nyugdíjasok 85 százaléka nő. A nyugdíj-
rendszer szolgálati időként ismeri el a gyermeknevelésre 
kapott ellátások (gyes, gyed stb.) folyósítási időtartamát, s 
miközben az ellátások jellemzően alacsony összege leronta-
ná a nyugdíj alapját képező életpálya átlagkereset- összegét, 
a nyugdíjtörvény kizárja ezt a kockázatot, mert az ellátások 
összegét csak akkor engedi figyelembe venni, ha az kedve-
zőbb nyugdíjösszeget eredményezne.

Ha olyan módon szeretnénk kedvezményezni a szülőket, 
hogy ne kuszálódjon még jobban össze a nyugdíjrendszer 
egyébként is agyonkomplikált működése, akkor itt érdemes 
beavatkozni, és például a gyes folyósítási tartama alatt ne 
a gyes 28 500 forintos összege, hanem a mindenkor érvé-
nyes magyar nemzetgazdasági átlagkereset összege számít-
son bele a nyugdíj alapját képező életpálya-átlagkeresetbe.

Az Alaptörvény-ellenes 
megkülönböztetések és méltánytalanságok 
kockázata
A Bencsik-javaslat megkülönbözteti a nőket aszerint, 
hogy szültek-e vagy sem gyermeket (függetlenül attól, 

DR. FARKAS 
ANDRÁS, 
a NyugdíjGuru News 
alapítója

A gyermekre Ma-
gyarországon a 
szüleik tekinteté-
ben már most ket-
tős terhelés hárul: 
egyrészt a társa-
dalombiztosítási 
járulékfizetési kö-
telezettség, más-
részt a kötelező 
szülőtartás

print

web

Főszerkesztő: Deák Bálint
Főszerkesztő-helyettesek:  
Dénes Zoltán, Túrós-Bense Levente
Lapszerkesztő: Pető Sándor  

Előfizetéssel kapcsolatban
hívható telefonszám: 06-46-998-800
ugyfelszolgalat@mediaworks.hu

Kiadó és szer kesz tő ség: 
1082 Budapest, Üllői út 48.
te le fon: 06-1/489-1128; 
e-mail: vginfo@vg.hu; 
központi e-mail: vg@vg.hu

Hirdetések felvétele: 
telefon: 06-1/460-2529; 
e-mail: hirdetes@mediaworks.hu

Kézbesítéssel kapcsolatos 
reklamációk fogadása: 
telefon: +36-1-999-9689
e-mail: ugyfelszolgalat@mlog.hu

Rovatvezetők: Gyöngyösi Balázs (Magyar Gazdaság), Sárosi Viktor (Tőkepiacok, Külgazdaság) n Gócza Éva (Vélemény) n Szerkesztők: Andor Attila,  B. Horváth Lilla,  Kelemen Zol-
tán, Klein Ron, Kriván Bence n  Főmunkatárs: Hecker Flórián n Olvasószerkesztő: Balog Emerencia (vezető) n Kiadványszerkesztők: Máriás Judit (művészeti vezető), Lovas Bence  
n Kiadó: Mediaworks Hungary Zrt., Kálmán Erika elnök-vezérigazgató, Bulyáki Iván  terjesztési igazgató n Elő fi ze té si díj: 1 év re 90 000 Ft, fél  év re 45 000 Ft, negyed év re 22 500 Ft, 
egy hó nap ra 7500 Ft n Előfizetéses napilap terjesztő partnerünk a MédiaLOG-DMHM Zrt. (mlog.hu) n Árus ter jesz tés: Lapker Zrt. n ISSN 0042-6148 n Nyom dai elő ál lí tás: Mediaworks 
Hungary Zrt. n E-mail: nyomda@mediaworks.hu n Felelős ve ze tő: Szabady Balázs nyomdaigazgató n Szerkesztőségi titkár: Szebényi Katalin n Munkaszám: 443 000 n Adatvédelmi irány-
elveink a vg.hu  internetes ol dalun kon olvashatók. n A mai lapszámot szerkesztette:  Dénes Zoltán

A Világgazdaság bármely részének másolásával, terjesztésével, az adatok elektronikus tárolásával és feldolgozásával kapcsolatos minden jog fenntartva. Értesüléseket átvenni csak a Világgazdaságra hivatkozva lehet. A lapban közölt táb-
lázatok adatai tájékoztató jellegűek, amelyekért felelősséget nem vállalunk. A Világgazdaság és a Világgazdaság Online tartalmai (fotók, írott anyagok vagy azok részletei) a kiadó írásbeli vagy elektronikus dokumentumba foglalt enge-
délyével közvetíthetők a nyilvánossághoz. Tájékoztatjuk Olvasóinkat, hogy a különböző versenyeken, játékokon, akciókon, szavazásokon, rejtvénypályázatokon stb. részt vevők által személyesen, írásban, telefonon, SMS-ben, interneten, 
e-mailben megadott személyes adatok nyilvántartásunkba kerülnek. Az adatokat megadva Olvasóink hozzájárulnak ahhoz, hogy azok felhasználásával a Társaságunk érdekeltségébe tartozó cégek (Mediaworks Hungary Zrt., Népszabad-
ság Zrt., Primus Népszabadság Médiaképviseleti Kft.), amelyek az adatok feldolgozását is végzik, előfizetéses megrendelésüket teljesítsék, akcióikra, kiadványaikra és egyéb szolgáltatásaikra felhívják az Olvasók figyelmét. Az érintettek 
felvilágosítást kérhetnek az általunk kezelt személyes adataik köréről, felhasználásuk módjáról és céljáról, és bármikor kérhetik azok helyesbítését, felhasználásuk korlátozását, illetve törlését.

FO
TÓ

: K
IS

AL
FÖ

LD
 –

 H
US

ZÁ
R 

GÁ
BP

R


