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OROSZI SÁNDOR 

Képzelt riport egy magyarországi populációról  

(Ha senki sincs, ki megnyugtasson, hergeld csak magad…)  

 

Hatvanöt éves lettem, hú  

Ajándék tán ez interjú, 

Manna-dara, 

Mellyel tengetem, 

Megfeneklett életem,  

Tovább, tovább. 
 

A beszélgetés résztvevői: magam, magam. (65 éves egyetemi tanár, habilitált 

kandidátus. Az utóbbi tíz évben 40 komolyabb tanulmányt és harmincegy újság-

cikket írtam. Ebben az évtizedben az egyetemünk által alapított „Az év kiemelke-

dő szellemi alkotása” díjjal kétszer tüntetettek ki, 2009-ben pedig az Oktatási és 

Kulturális Miniszter a Magyar Felsőoktatásért Emlékplakettel ismerte el munká-

mat.) Kérdező (K) és válaszoló (V) énem megegyezett abban, hogy magázódnak.
1
 

 

– K: Mint József Attila csodálatos költeményének ferdítményéből kitűnik, 
meglehetősen lehangolt. 

V: Nem téved a lényeget illetően. Nem szívesen „választottam” a nyugdíjas 

életmódot, a számomra kedvezőtlenül alakult-alakított feltételek viszont erre 

kényszerítettek.  

– Megértem elkeseredettségét. Túl kellene azonban emelkednie egyéni 
szempontjain, s megértenie: épp itt az ideje, hogy ön és korosztálya átadja a 

helyét a fiataloknak.  

Kérdéséből a történelmünkben többször is érvényesített, rossz emlékű nume-

rus clausus beidegződése köszön vissza. A társadalom és a gazdaság nem egy 

középkori céh, amelyben a túlkínálat elkerülése érdekében korlátozni kell a mes-

terek számát. Nem is egy kézilabdacsapat, melynek mérkőzésein szabályok hatá-

rolják be, hány játékos lehet egyszerre a pályán. A társadalomban és a gazdaság-

ban – az általános közgazdasági vélekedés szerint – előny, ha növekszik a lakos-

ság. A fiatalok nem a munkaképes, a remény szerint a továbbiakban is hatéko-

nyan tevékenykedő „öregek” helyére kell, hogy lépjenek, hanem melléjük. A 

kedvezőtlen népesedési tendencia, az ország népességének fogyása sorstragédia. 

                                                        
1 A szerkesztő nem állja meg, hogy ne idézze Karinthy Frigyest: „Továbbá azt álmodtam, 

hogy két macska voltam, és játszottam egymással.” 
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Még nyilvánvalóbb: legalább azokat kellene az idősek közül bevonni az alkotó 

tevékenységbe, akik képesek és akarnak is dolgozni.  

– A statisztikai kimutatások szerint viszont elsősorban a „fiatalok”, a 
nyugdíjkorhatár alattiak hozzák létre a GDP-t. 

Ez következik a népesség korösszetételéből, a nyugdíjkorhatárt elértek egés-

zségi állapotából, további aktív munkavégzésre irányuló szándékából, illetve e 

szándék megvalósításának feltételeiből.  

Tény, hogy a gazdaság kibocsátása, a társadalom jóléte alapvetően a 15-64-

es éveikben2 járó produktív munkavállalók és az őket is magukban foglaló aktív 

korúak arányától, a foglalkoztatási rátától függ. Minél magasabb ez az arány, a 

társadalom annál nagyobb része tevékenykedhet önmaga és egy – éppen ennek 

komplementereként - csökkenő hányad, az inaktívak életfeltételei(nek javítása) 

érdekében. 

Magyarországon 2012 III. negyedévében a 15-64 éves korosztály foglalkoz-

tatási rátája 58,2 százalékos értéket vett fel, mindössze a görög és a spanyol 

mutató kedvezőtlenebb. Az uniós átlag 64,6 százalék, Svédország foglalkoztatási 

aránya 75,6 százalék, Németországé 73,2 százalék. 

Ezekből az adatokból kiszámítható, hogy egy magyar dolgozó saját magán 

kívül korcsoportjából még 0,72 fő ellátását biztosítja. A 15 év alattiakat, vala-

mint a 64 évnél idősebbeket is figyelembe véve egy magyar foglalkoztatott – őt 

magát is belefoglalva – három személy szükségleteinek kielégítéséről gondosko-

dik. Még borúsabbá teszi a képet, hogy a foglalkoztatottak egy része – bár szük-

séges, de – termelőnek csak maximális jóindulattal nevezhető tevékenységet 

folytat. (Magyarország GDP-jének két százalékát emészti fel például az uniós 

átlagnál magasabb bürokrácia. Valószínűleg alig torzít a Kupa Mihály által 

2007-ben elénk tartott tükör, miszerint 2,1 millió fő tart el 10 milliót. 

– Noha kevésbé súlyosak az Európai Unió gondjai, mégis az aktivitási ráta 
növelésének igénye határozottan megjelenik a szervezet alapvető célkitűzései 

között.  

Valóban, az Európa 2020. gazdaságpolitikai stratégia – amelyet Magyaror-

szág is aláírt 2010-ben – a 20-64 évesek foglalkoztatási rátáját a 69 százalékos 

bázisról 75 százalékra kívánja emelni. (Ez az arány azért ilyen magas, mert nem 

„húzza le” a 15-19 évesek 20 százalék alatti rátája.)  

– Ennek az elvárásnak való megfelelés Magyarországon több mint egy 
millió új munkahely létrejöttét feltételezné.  

                                                        
2 Magyarországon még 62 éves életkorban vonulhatnak nyugdíjba – adott kritériumok teljesü-

lése esetén – a munkavállalók. Ez az elfogadott jogszabályok szerint az 1952-ben született 

korosztálytól fokozatosan emelkedik fél-fél évvel, egészen 65 éves életkorig. Ennek értelmé-

ben először az 1957-ben születettek maradnak aktívak 65. életévük betöltéséig. Meglehetősen 

árnyalt kép rajzolódik ki – akárcsak az Európai Unió tagországai tekintetében is – az érvé-

nyes nyugdíjkorhatár tekintetében. Az Eurostat jelentései azonban többnyire a 15-64 éves 

életkort veszik alapul, adatai ritkábban a 15-74 éves korosztályokra vonatkoznak. 
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A kormány sokszor hangsúlyozott ambiciózus célkitűzése az uniós szerződé-

sekből is levezethető.  

– A súlyos, szinte megoldhatatlan gondot viszont az jelenti, hogy félmillió 
körül mozog a regisztrált munkanélküliek száma, nem beszélve a rejtett mun-

kanélküliek ugyancsak tekintélyes, több százezres csoportjáról. Először a 15-
64 évesek foglalkoztatási gondjait kellene megoldani, majd csak ezt követően 

emelhető be a gazdaságpolitika célrendszerébe a nyugdíjkorhatár felettiek 

foglalkoztatása. Az elégtelen munka iránti kereslet miatt ugyanis Magyaror-
szágon minden 62 év feletti foglalkoztatása egy annál fiatalabb munkaválla-

lását akadályozza meg. A kényszerű munkanélküliség (involuntary 
unemployment) annál magasabb, minél többen pályáznak a betöltendő mun-

kahelyekre. 

A munka iránti kereslet nagysága nem külső adottság, hanem alapvetően az 

érvényesített gazdaságpolitika következménye. Erre még – ha ön is úgy kívánja 

alakítani a beszélgetés menetét – visszatérhetünk. A példaként felhozott foglal-

koztatási ráták is jelzik: az unió átlagában relatíve lényegesen nagyobb munka 

iránti kereslet jött létre, nagyrészt a hatékonyabb gazdaságpolitikáknak köszön-

hetően.  

Az aktív korosztály foglalkoztatásával kapcsolatban felettébb elgondolkozta-

tó, sőt, sokkoló az a jelenség, amelyet talán Bogár László fogalmazott meg leg-

élesebben egy interjúban. Úgy látja, hogy a magyar „társadalomnak legalább 

harmada végképp elveszett, nem lehet visszahozni a nyomorúságból. „Nem tud-

nak, de nem is akarnak dolgozni, és a munkaerőpiac sem kér belőlük…” A mun-

kagazdaságtan rongyosra használt kategóriájával élve azt mondhatjuk: nincsenek 

foglalkoztatható állapotban. „.. hacsak valami csoda nem történik, a még eséllyel 

rendelkezők megmaradása érdekében kegyetlen jövő vár rájuk.” – vonta le a 

következtetést a neves közgazdász.  

E hatalmas lélekszámú csoport majdnem kilátástalan helyzete a társadalom 

egészében lejátszódott folyamatok következménye. A változtatás, a probléma 

kezelése ezért nemcsak szolidaritás, hanem társadalmi felelősség kérdése is! 

Ebből a helyzetből való kimozdításuk az egész társadalom kötelessége! A prob-

lémára nem található rövidtávon megoldás! 

A gazdaságpolitika ezért először a foglalkoztatható állapotban levő, elegen-

dő energiával bíró nyugdíj-korhatár felettiek számára kell, hogy munkalehetősé-

get biztosítson, státuszukat eltartottból eltartóvá változtatva. GDP-hez való hoz-

zájárulásuk forrásokat hozhat létre az esélytelen személyek szakképzéséhez, 

értékrendjük és hagyományos közösségeik modernizáláshoz, új munkahelyek 

létesítésének támogatásához. Tudom, ez nagyon kis lépés ezeknek a csoportok-

nak az integrálása irányába, de hiba lenne ezt elmulasztani.  

– Térjünk vissza az Európa 2020. gazdaságpolitikai stratégia foglalkozta-

táspolitikai programjához! A társadalom elöregedése, az idősek eltartása 
mindenképpen megköveteli a fiatalabbak nagyobb arányú foglalkoztatását. 

Felmerül a kérdés, vajon nem ez szülte-e a foglalkoztatási ráta emelésére vo-

natkozó célkitűzést? 
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A nemzetközi kimutatások szerint minden fejlett országban – különösen Eu-

rópában – süllyed a ma aktív korúnak tekintettek társadalmon belüli részaránya, 

emelkedik az öregkori függőség (65 év felettiek/15-64 évesek) mutatójának ér-

téke. A most többnyire 15-30 százalék között alakuló viszonyszám 2050-re 

meghaladja az ötven százalékot. Az időskorúak nyugellátása, gyógyítása prog-

resszíven növekvő terheket ró a társadalomra. Ez elodázhatatlanná teszi a társa-

dalombiztosítás reformját. Az Európai Unió „Fehér Könyv a nyugdíjról” címen 

megfogalmazott koncepciója a probléma kezelése érdekében a nyugdíjba lépés 

időpontját automatikusan az emelkedő várható élettartamhoz kapcsolja. Ennek 

megfelelően még a Németországban nemrég 67 évre emelt korhatár is tovább 

növekszik. Becslések szerint így a felére csökkenhetnének a nyugdíjpénztárak 

kiadásai, amelyek a lakosság öregedése következtében egyébként folyamatosan 

emelkednének. 

– Ez a demográfiai jelenség mindenütt a társadalombiztosítás súlyos, ne-
hezen kezelhető problémája. A nyugdíjkorhatár szükségszerű emelését viszont 

az érintettek többnyire a megérdemelt és „megvásárolt” pihenőévek megkur-

tításaként, élik meg. 

A média egyoldalúan aggasztó problémaként tálalja a lakosság öregedését. 

Szerencsésebb talán az átlagos életkor növekedéséről beszélni. A fiziológiai 

értelemben vett „öregedés” egyre magasabb életkorban jelentkezik. Az emberek 

nyilván örülnek élettartamuk emelkedésének – különösen a „minőségi életévek” 

gyarapodásának. Ez a jelenség a társadalom, a gazdaság és az egészségügy fon-

tos vívmánya. Természetesen kihívás is. A minőségi évekért a korosabbaknak is 

többet kell vállalniuk. Ebből a szempontból is teljesen természetes és szükség-

szerű a „Fehér Könyvben” felvázolt nyugdíjkorhatár-emelés.  

– A szépen megfogalmazott elvek ellenére az adatok azt mutatják, hogy a 
magyar társadalom fenntartásának, működtetésének terhei szinte kizárólag a 

15-62 éves korosztályra hárulnak. A közfoglalkoztatottak szegmensében beve-

zetett szigorítás előtt a 65-74 éveseknek csak mintegy két százaléka dolgozott. 
Ez jelentős részben magyarázza a jóléti kiadások hazánkban tapasztalható 

magas arányát. Ezen a helyzeten a rendszerváltást követően egyetlen kor-
mány sem tudott érdemben változtatni.  

Kétségtelen, egyik adminisztrációnak sem sikerült kitörni az ördögi körből, 

gyakorlatilag egy különleges népesedési csapdában vagyunk. A relatíve kevés 

foglalkoztatott által alkotott – emiatt a potenciálistól lényegesen elmaradó – 

GDP nagy hányadát emésztik fel a jóléti kiadások, az inaktívak eltartása. V i-

szonylag kevés forrás marad emiatt akkumulációra, új munkahelyek létesítésére. 

(A versenyszférában foglalkoztatottak számának stagnálásában sok más, alapve-

tő fontosságú tényező is szerepet kap, amelyek elemzése kívül esik beszélgeté-

sünk keretein.) 

Megint visszajutottunk a foglalkoztatási ráta kérdéséhez. A megoldás itt ke-

resendő: adott népességen belül a foglalkoztatottak számának emelése adna lehe-

tőséget a GDP növelésére, az így keletkező többlet emelkedő életszínvonalat és 

magasabb felhalmozást biztosíthatna. Ezt segíti elő hazánkban is a nyugdíjkorha-
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tár már említett növelése. A GDP előállításában résztvevők számának és arányá-

nak emelkedése új munkahelyek létrehozását fedezhetné, tovább javulna a fog-

lalkoztatás, ezzel még több finanszírozási forrás képződne újabb munkahelyek 

kialakítására. Beindulhatna végre a gazdaságban egy táguló spirál.  

A nyugdíjkorhatár 65 évre való emelésének hosszú távú koncepciójáva l el-

lentétes a mai munkaképes idősek tevékenységéről való lemondás.  Ez a fogla l-

koztatáspolitika egyik feszültsége. 

– A nyugdíjkorhatár emelése tehát megoldaná gondjaink nagy részét?  

Korántsem. Egyrészt olyanok is a munkapiacon maradnak, akik – mint már 

kitértünk rá – nincsenek foglalkoztatható állapotban. Esetükben arról van szó, 

hogy a társadalom nyugdíjas-folyósítással biztosítja-e alapvető létfeltételeiket, 

vagy munkanélküliként, segélyekből, támogatásokból finanszírozza-e ellátásu-

kat. A nyugdíjkorhatár emelésének kétségtelen pozitívuma ugyanakkor, hogy 

olyanok is vállalhatnak munkát, akik kurrens képzettséggel rendelkeznek. Velük 

emelkedne a GDP növekedéséhez szükséges és hatékonyan felhasználható mun-

kakínálat. 

Másrészt nem hagyható figyelmen kívül az a tény sem – amelyet a világhírű 

magyar közgazdász, Káldor Miklós egy szólással érzékeltetett –, hogy hiába 

vezetik a lovat a patakhoz, ha az nem akar inni. Hiába növekszik a munkapiacon 

a kínálat, ha a vállalkozók nem kívánnak több munkavállalót foglalkoztatni.   

– A felelősség tehát a gazdaságpolitikát kidolgozó, megvalósít(ani pró-

bál)ó kormányoké? 

Bizonyos mértékig igen. Ez a sikertelenség azonban jórészt a politika termé-

szetében gyökerezik, illetve a választási kampányokban szinte szükségszerűen 

megjelenő ígéretspirálból ered. Plasztikusan fogalmazta meg Jean Claude 

Juncker, az Ecofin korábbi elnöke: „a kormányok vezetői mindannyian tudják, 

hogy mit kell tenniük, csak azt nem tudják, hogyan választassák magukat újra, 

ha megteszik, amit meg kell tenniük.” 

– A kitörést tehát a politikai elit szinte áthidalhatatlan törésvonalai, a 

párbeszéd, a megegyezés kilátástalansága, tágabban: a társadalmi konszen-

zus hiánya akadályozza? 

A 2010-es választásokat megelőző bő egy évtizedben ez tekinthető a sikerte-

lenség egyik alapvető okának. Nem volt politikai erő a reformok elindításához és 

megvalósításához. Igazából meg sem fogalmazódott a reformkoncepció. A gaz-

daságpolitika nem azt tűzte ki célul, ami az adott helyzetben hatékonynak, szük-

ségesnek látszott, hanem azt, amire a parlamenti erőviszonyok alapján lehetőség 

mutatkozott.  

– Mennyire tudták kihasználni a kormányok a politikai erőviszonyok által 

szűkre szabott cselekvési erőteret? Milyen mértékben sikerült kialakítaniuk a 
sokszor hangsúlyozott vállalkozásbarát gazdasági környezetet, a növekedést 

inspiráló kedvező pénzügyi- és adófeltételeket?   

Mint a növekedés tényszámai mutatják, nem értek el sikereket. 2010-ben a 

reál GDP mindössze 21,7 százalékkal haladta meg a 2000. év kibocsátását, ez 
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nem egészen két százalékos évi növekedési ütemet jelent. Az adatok kedvezőtlen 

alakulását természetesen befolyásolta a világgazdaságot megrázó pénzügyi és 

gazdasági válság, de komoly szerepet játszott benne a néha erősen vitatható gaz-

daságpolitikai koncepció, más esetekben a stratégia hiánya is. 

Hazánkban is, mint szinte minden fejlett országban, a pénzügyi és költségve-

tési egyensúly megteremtésének, az adósság csökkentésének igénye dominált a 

gazdaságpolitika célrendszerében. Mindenütt jelentős megszorításokat vezettek 

be. A keynesi elméleti alapokra építkező közgazdák a szükséges intézkedések 

között a keresleti korlát tágításának adnak primátust. „Szenvedéseink alapja – 

szögezi le a 2008-ban Nobel-díjjal kitűntetett Paul Krugman – a súlyos és általá-

nos kereslethiány.” 

Olivier Blanshard és Daniel Leigh, az IMF vezető közgazdászai szerint a 

stagnálás egyik oka a megszorítások várt és tényleges multiplikátora közötti több 

mint háromszoros eltérés (0,5 helyett 1,6). Ezek szerint százmilliárdos megtaka-

rítás nem ötven, hanem százhatvan milliárddal csökkenti a GDP-t.  Blanchard és 

munkatársai egy másik, a 2010 februárjában készített tanulmányukban „újragon-

dolták” a gazdaságpolitikát, megkérdőjelezve a korábban vitathatatlannak vélt 

feltevéseket.  

Ezt a felfogást erősítették meg a massachusettsi Ash, Hendon és Pollin szá-

mításai is. Az IMF már „váltott”, az Európai Unió és mi még nem. Thimothy 

Ash a nemrég Budapesten rendezett konferencián értékelte, hogy a magyar kor-

mány felismerte a változtatások szükségességét, ugyanakkor hozzátette, hogy „a 

magyar megoldás sem működik”. 

– Egyéni problémáitól eljutottunk az IMF koncepció-váltásáig. Térjünk 
vissza az Ön sorsának alakulásához! Hogyan tovább? 

Kissé cinikusan azt is mondhatnám, hogy nem lehetek csalódott, mert nincs 

miben. 1971-ben, amikor oktatni kezdtem egyetemünkön, Magyarországon még 

nem használták az életpálya-modell kifejezést. Esetemben tehát nincs, ami meg-

repedezzen és elemeire hulljon. Maximum saját elképzeléseim nem valósulhat-

nak meg.  

– Választhatná a nyugdíj helyett a további munkavégzést is. Egyébként is: 
nem tartja etikátlannak a nyugdíj és a bér egyidejű felvételét?  

Kérdése második részére egyértelmű nemmel válaszolok. A nyugdíj egy, a 

társadalombiztosítással kötött szerződés alapján illet meg, miután teljesítettem a 

folyósításához szükséges feltételeket. A munkabér a munkáltatóval köthető, 

mindkét fél számára előnyös feltételeket tartalmazó munkaszerződés értelmében, 

a végzett munkám arányában „kialkudott” díjazás. 

A versenyszférában fel sem vetődött, hogy egy nyugdíjas az ellátása mellett 

ne kaphasson egyidejűleg munkabért is. A kialakult helyzet egyértelműen diszk-

riminatív a közalkalmazottakkal szemben. Nem tartjuk erkölcstelennek egyéb-

ként azt a személyt sem, aki a munkavállalói részvényesi program alapján – 

teljesítve a feltételeket –, osztalékhoz jut és egyidejűleg „vállalatától”, munka-

vállalóként bért is vesz fel. 
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– A hatályos szabályok értelmében most önnek – úgy érzi, kényszerűségből 

– választania kell. Melyik alternatíva mellett dönt?  

Pillanatnyilag a nettó bérem hatvanegyezer forinttal magasabb a nyugdíjam-

nál. (Ez a differencia – az utóbbi hat év trendjeit alapul véve – öt év alatt telje-

sen eltűnik.) Ha a további munkavégzés mellett döntenék, akkor – a kötelező 

heti tizenkét óra tartása mellett, egyéb kötelezettségekkel nem számolva – órán-

ként nem egészen ezerháromszáz forinttal emelkedne javadalmazásom a nyug-

díjhoz képest. Nem túl rózsás alternatíva. A minap kihívott szerelő kiszállási díja 

hétezer-ötszáz forint… Az árkülönbségeket, akciókat figyelve és a már (még?!) 

ingyenes helyi járattal utazva nagyobb megtakarítást érnék el azzal, ha mindent 

ott vásárolnék, ahol a legolcsóbb. 

De tegyük félre ezt a háziasszony-logikát! Elképzelhető, hogy közgazdász 

énemmel súlyos belső konfliktusba kerülve a további munkavégzés mellett dön-

tenék. Az oktatás már olyan számomra, mint a drog. Félek az elvonási tünetek-

től. Állítólag a Kar is szívesen foglalkoztatna tovább. De: 

– Az állam döntéseiből következő, a felsőoktatást sújtó támogatás-elvonás 

nehezen áthidalható(?!) feszültségeket idéz elő az egyetemek költségvetés-

ében. Miként az az idén januárban tartott „Magyar Felsőoktatás 2012” mű-

helykonferencián elhangzott, az állami támogatás várhatóan az idén valami-

vel több, mint 25 százalékkal marad el a 2010-es szint mögött „és a más jog-

címeken (szakképzési hozzájárulás, innovációs járulék) a felsőoktatásba be-

vonható források is megszűntek.” Magyarország 2013-ban a tervek szerint a 

GDP 0,5 százalékát fordítja a felsőoktatásra, ezzel sereghajtó az unióban.  

– A reáljövedelmek a 2006-os szinthez képest 27,3 százalékkal csökkentek, a 

képzési költségek viszont dinamikusan növekedtek. Egyre kevesebb család 

képes fedezni lányai, fiai felsőfokú képzését. A tehetősebbek egy része vi-

szont külföldön biztosítja gyermekei számára a továbbtanulást. Tény: a je-

lentkezők száma országos szinten több mint harminc százalékkal csökkent 

2011-hez képest.  

Az előzőekből következően a felsőoktatási intézmények számára minden, a 

hallgatók által fizetett forint fontos. Emiatt a korábbinál is kevésbé figyelnek a 

munkapiac igényeire. Nem a munka iránti keresletet tartják szem előtt, hanem a 

hallgatók egyetemi szakok iránti – gyakran illúziókra épülő – keresletét! A fel-

vett hallgatókat pedig meg kell tartani. Az oktatók többsége – az intézmény eg-

zisztenciális érdekeit átérezve – feltehetően lazít a követelményeken, ezért szín-

vonal-csökkenés prognosztizálható.  

Nyilvánvaló, hogy kisebb létszámú hallgatóság (karunkon a hallgatók száma 

2012-ben 43 százalékkal maradt el a 2010-ben beiratkozottakétól) képzéséhez 

kevesebb oktató szükséges, a létszám-leépítések szükségszerűek. Ez az állami 

felsőoktatásban a nyugdíj-jogosultságot elért kollégákat érinti elsősorban. Az 

intézmények vezetői – érthető szolidaritásból – tőlük válnak meg legelőször. 

Számukra munkaviszonyuk megszűnése után végső menedékként ott a nyugdíj, 

míg a fiatalok elhelyezkedési esélyei meglehetősen rosszak. Természetesen a 
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költségmegtakarítás is kiemelkedően fontos, az intézmények (gazdasági) vezeté-

sének nem mindegy, hogy mekkora tétellel csökkennek a bérköltségek.  

Az adjunktusok szűk, kétszázhúszezer forintos bére mintegy fele a profesz-

szorokénak. Ha utóbbiak hagyják el a katedrát, a bérrel kapcsolatos költségekben 

évi 3,6 millió forint differencia mutatkozik. Ez hetven éves korukig 16,2 millió 

forintra rúg. Az érintettek nyugdíjazásából származó ez évi „megtakarítás” 

majdnem elegendő lenne karunk várható idei hiányának fedezetére.  

Az egyetemi oktatók helyzetét jól jellemzi, hogy 2006. 04. 01-én volt utoljá-

ra béremelés, viszont a kötelező heti óraszám jelentősen növekedett. A hétéves 

periódusban a fogyasztói árindex 37,6 százalékkal kúszott feljebb, tehát a reálbé-

rek – mint már említettem – 27,3 százalékkal süllyedtek. Az óraszám-emelkedés 

következtében a reálórabérek nem egészen negyedükre zuhantak! Nagyrészt 

ezen, valamint a létszámleépítéseken alapult az egyetemek és főiskolák „műkö-

dőképességének” megőrzése. 

– Mindezek ellenére azért nem kívánja azt állítani, hogy egzisztenciális 

gondjai lehetnek önnek és társadalmi csoportjának? 

A nemzetgazdasági átlaghoz viszonyítva még kedvező a jövedelmünk.  A re-

latív jövedelem hipotézis értelmében, tehát a korábban elért, megszokott életnívó 

relációjában viszont elképesztően sokat romlott a helyzetünk. Az előzőleg szóba 

került reálórabér-zuhanásnál lényegesen nagyobb mértékben csökkent javadal-

mazásunk. A kötelező óraszám emelkedése azt jelentette, hogy azokat az előadá-

sokat, amelyekért korábban külön illetményt kaptunk, most az alapbér ellenében 

kell megtartanunk. A kötelező óraszám fölötti – elvileg továbbra is külön díjazá-

sért végezhető munka lehetősége – gyakorlatilag megszűnt. Egy évtizede még 

jövedelmünk jelentős részét tudtuk megtakarítani, most egy jóval alacsonyabb 

életszínvonal biztosítása érdekében is folyamatosan fel kell élnünk felhalmozott 

tartalékainkból. Néhány éven belül ezek akkor is elolvadnak, ha esetleges meg-

szorítások keretében nem csökken nyugdíjunk nominális nagysága.  

– Újólag felteszem a kérdést: választási lehetőségeiből melyik mellett 

dönt? 

A további munkavégzés vagy nyugdíj alternatíva lényegében az önkéntesen 

választott, illetve az intézmény gazdasági helyzetéből következő „kényszer-

nyugdíj” közötti választásra egyszerűsödött. A válasz tehát: nyugdíj. 

Egész életemben a piac működéséről tartottam előadásokat. Most a – hibásan 

szabályozott – piac hullámai átcsaptak a fejemen. Smith hírhedt láthatatlan keze 

is görcsbe rándult, nem segít partra evickélnem.  
 

– Köszönöm a beszélgetést. 

Köszönöm a beszélgetést. 

 


