
Kedves barátaim! 
 
Holnap szavaznak az Országgyűlésben a magyar történelem legsötétebb korszakát idéző 
törvényről. Már a címe is arcátlan: a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításáról szól.  
 
A kormány e törvény elfogadásával 3 millió embert kényszerít arra, hogy egy olyan kérdésről 
döntsön, amiről soha nem akart dönteni. És nem is adott rá felhatalmazást, hogy ilyen döntési 
helyzet elé állítsák!  
 
A kormány szabadságról beszél, miközben zsarol. Választásról beszél, miközben kötelez.  
 
Jelenleg a magánnyugdíjpénztáraknál 3 millió embernek átlagosan 1 millió forint 
megtakarítása van. Egyéni számlán vezetve, napi szinten nyilvántartva.  
 
A kormány most arra akar kényszeríteni minket, hogy ezt a pénzt dobjuk be egy közös 
kalapba.   
 
Egy olyan kalapba, ami már most lyukas. Még oda se adtuk a pénzünket, máris megkezdődött 
belőle az osztogatás. Kap belőle az állami ménesgazdaság, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa, 
a cigány rádió, a szentgotthárdi templom, a ceglédi reformátusok gyülekezeti háza, a határon 
túli felsőoktatási intézmények, sőt: egy Trianon-múzeum létrehozására is telik belőle.  
 
Ébresztő emberek! Ez a mi pénzünk!  
 
Én magam biztosan nem adtam hozzájárulást ahhoz, hogy a nyugdíjas időkre félrerakott 
pénzemből múzeumot építsenek. Nem adtam hozzájárulást ahhoz, hogy lovakat neveljenek 
belőle vagy borosgazdákat támogassanak.  
 
Én csak azt szeretném, hogy ha egyszer nyugdíjba megyek, ne a gyerekeimnek kelljen 
eltartaniuk. Ne kelljen hó elején remegve várnom a postást, és a közértben azt mérlegelni, 
hogy tejet vegyek vagy kenyeret.  
 
Tud-e erre nekünk az állam garanciákat adni?  
 
Nem tud és nem is akar!  
 
Korábban azt ígérték, hogy aki visszatér az állami rendszerbe, annak egyéni számlára kerül a 
pénze. Nemrégiben politikai nyilatkozatban ismerték el: egyelőre nem lesz egyéni 
számlavezetés az állami rendszerben, de azt garantálják, hogy majd egyszer lesz.  
 
Korábban azt ígérték, hogy az állami rendszer nagyobb nyugdíjat biztosít majd, mint a 
magánpénztárak. Most már csak azt mondják, hogy garantálni kell a befizetések 
értékállóságát.  
 
Korábban azt ígérték, hogy senkit nem érhet kár. Aztán kiderült, hogy az erővel 
visszakényszerített embereket még meg is adóztatják a pénztári vagyonuk után.    
 
Ez a kormány hazudik nekünk! Reggel, délben és este! 
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Ez a kormány feléli a jövőnket! Azért, hogy a pénzünket megszerezze, éket ver társadalomba, 
egymásnak fordít dolgozót és nyugdíjast, szülőt és gyereket!  
 
Ne hagyjuk, hogy ez így legyen! 
 
Sokan azt gondolják, hogy úgysem lehet ez ellen semmit tenni.  
 
Pedig a megoldás rendkívül egyszerű:  
 
Mindenki maradjon pénztári tag!   
 
Persze a mostani szabályok alapján kevesen vannak, akiknek érdemes lenne maradnia. Hiszen 
a kormány lényegében büntetéssel sújtja, és másodrendű állampolgárokká fokozza le azokat, 
akik nem akarják önként odaadni a pénzüket. Akik viszont visszatérnek, cukorkát és 
üveggolyót is kapnak a jóságos állam bácsitól.  
 
De a nyugdíjkérdés hosszú időre szól, a kormányok pedig jönnek-mennek.  
 
Én várhatóan 30 év múlva megyek nyugdíjba. Úgy gondolom, hogy a jelenlegi igazságtalan 
rendszer nem maradhat fenn hosszú távon. Ezért maradok! 
 
Úgy gondolom, hogy a következő kormányok ezeket a szabályokat át fogják dolgozni és 
visszaadják a magán-nyugdíjpénztári tagok jogosultságát. Ezért maradok! 
 
Úgy gondolom, hogy amikor nyugdíjba megyek, az állam már nem lesz képes garantálni 
nekem a nyugdíjat, míg a pénztárban biztosan ott a számlámon a pénz. Ezért maradok! 
 
Úgy gondolom, hogy az aktív munkavállalók száma folyamatosan csökken, míg a 
nyugdíjasok száma nő, ezért az állami nyugdíjrendszer hosszú távon nem lesz képes 
biztosítani a megélhetéshez szükséges nyugdíjat. Ezért maradok!  
 
 
Deák Ferenc szerint "amit erő és hatalom elvesz, azt idő és kedvező szerencse ismét 
visszahozhatják. De miről a nemzet, félve a szenvedésektől, önmaga lemondott, annak 
visszaszerzése mindig nehéz, s mindig kétséges." 
 
Én nem mondok le önként a magánpénztári tagságomról! Maradok! 
 
Akik hasonlóan gondolkoznak, azokkal nemsokára találkozunk a nyugdíjfolyosító 
igazgatóságnál, hogy személyes nyilatkozatot tegyünk. Hogy megismerjük egymást, arra 
kérek mindenkit: tűzzétek ki ismét a kék szalagot, és ne féljetek a nehézségektől.   
 
Meglátjátok, hogy milyen sokan is vagyunk valójában! 
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