
Finanszírozási rendszerváltás
FNA? a miénk a Magyar Polgári Alapilletmény 

(MPA)
A  Feltétel  Nélküli  Alapjövedelem  rendszere  az  emberhez  méltó  lét  egyik  módszere  lehet. 
Sajnos, olyan forrásigénnyel bír, mely álommá teszi a bevezetését.
Kidolgoztunk  egy  olyan hazai  változatot,  melynek  forrásigénye  és  filozófiai  alapja  is  a  mai 
magyar valósághoz igazodik.
Miért más a neve? Mert mindegyik szó jelzésértékű. Magyar, mert nem nemzetközi. Polgári,  
mert  a  polgári  lét  emberi  életminőségét  segít  megvalósítani.  Alapilletmény,  mert  ezzel  is 
hangsúlyozni  akarjuk:  ez  nem jövedelem,  mely  adóköteles,  és  mely  konkrét  tevékenységhez 
kötődik.
Nem  tartjuk  lehetségesnek  egy  mindent  egybe  olvasztó  rendszer  kialakítását,  mert  sem  a 
forrása, sem az elvi alapja még nem megfelelő. A jelenlegi költségvetésekben meglévő szociális, 
munkaügyi,  illetve  más  személyek  segélyezéséhez,  pénzbeli  támogatásához  kötődő  állami 
transzferek  egységes,  Magyarországon éléshez-dolgozáshoz  kötött  újraelosztása  számításaink 
szerint 30-50 ezer Ft/hó/fő nagyságrendben elindítható.

Fontos,  és  előremutató  lenne  az Önfinanszírozó  Közjövedéki 
Közfizetőeszköz rendszer, mely  két  (párhuzamosan  kivitelezhető)  lépésben 
valósítható meg.

E  lső   lépés a költségvetésben meglévő szociális és foglalkoztatási transzferek átadása   
Magyar Polgári Alapilletmény (MPA): Magyarország a politikai-közigazgatási határain belül 
ÉLŐ, DOLGOZÓ polgárok közösségeként felelősséggel tartozik a közterheket vállaló polgárai 
létfenntartásáért.  Minden  Magyarországon  élő,  dolgozó  közteherviselő  polgár  alanyi 
jogon, diszkrimináció mentesen jogosult az államháztartás állapotától függő mértékben, a 
létfenntartását lehetővé tevő ALAPILLETMÉNYRE.
Ez nem bér, nem jövedelem,  nem nyugdíj,  nem segély, nem támogatás; egyszerűen az állam 
elismerése az élethez való jogunknak.  Mértéke a jelenlegi  realitások szerint,  2014-re 
várhatóan átlagosan  mintegy  40.000.-  Ft/hó/fő. Az  állami  fiktív  transzfer  ellátások 
(szociális segélyezések, családi és munkanélküli támogatások,) rendszerének átalakítása a magyar 
államot fenntartó polgárok  elektronikus,  WIR jellegű fizetési rendszerévé. A nem állami 
transzfer  rendszerek  (munkabér,  tőkejövedelem,  egészségügyi  támogatás,  nyugdíj  vagy  más 
biztosítási rendszerekből származó juttatások) formáit, mértékét ez az alap nem befolyásolhatja. 
A  szociális  rendszer  feladata  a  jövőben  kizárólag  a  személyes,  természetbeni  ellátásokra 
vonatkozzon.
Más  od  ik lépés a   MA  WIR   Bank rendszer meghonosítása  
Az MPA rendszer egy állami tulajdonú és kezelésű, a svájci WIR Bankhoz hasonlatos pénzügyi 
rendszeren  keresztül  működne.  Ahogyan  a  nemzetközi  bankrendszer  a  rendelkezésére  álló 
források közel tízszeresét forgatja meg, helyezi ki a gazdaságba, a mi  MAWIR Bankunk is a 
maga virtuális pénzeszközeit gyakorlatilag 10 %-nyi állami – költségvetési forrásból rendezné.  
Ez a rendszer alapvetően csökkentené a belső eladósodást is, és lehetővé tenné az állami elosztó 
rendszerek teljes átalakítását. A szociális, egészségügyi, nyugdíj rendszereket teljes egészében e 
rendszeren belülre helyeznénk, de lehetséges, hogy az oktatást is ide kéne sorolni.



A magyar WIR Bank a Svéd JAK (Jord Arbete Kapital  – azaz Föld Munka Főváros) és a WIR 
(Wirtschaftsring-Genossenschaft – azaz Gazdasági kör Szövetkezet/konzorcium) rendszereket alapul 
véve az OTP-ből és az FHB-ból közösen felépíthetné a MAWIRbankot. 
A magyar MAWIR elektronikus rendszerében kapná meg mindenki az MPA összegét, melyet 
kizárólag  Magyarországon,  magyar  kis  és  középvállalkozásoknál,  magyar  termékekre  és 
szolgáltatásokra válthatna be.  Ebbe a rendszerbe beintegrálható lenne a most induló Magyar 
Kedvezmény Kártya komplett rendszere is.
A magyar kis és közép vállalatok,  valamint a közüzemi szolgáltatók állami kötelezettségeiket 
teljesíthetnék  a  MAWIR rendszeren keresztül,  de  a  fejlesztéseikhez  kamatmentes  MAWIR 
kölcsönt is kaphatnának. A rendszer működésének harmadik vagy negyedik évében a gazdaság 
teljesítőképességének megfelelő arányban kellene növelni az MPA-t egészen az FNA elvárásig, 
azaz  a  hivatalos  létminimum összegéig.  A  járulékok  rendszerében  olyan  átalakítást  célszerű 
tenni,  amely  a  járulékplafon  felett  is  elfogadja  a  levonást,  de  azt  az  MAWIR rendszerén 
keresztül önkéntes nyugdíj, illetve egészségbiztosításra, nevesítetten és örökölhetően különíti el, 
illetve  az  egyéni  többletbefizetéseket  is  ide  irányítja.  A  jelenlegi  személyi  igazolvány 
chipesítésével,  és ennek a PIN kód helyett ujjlenyomat biztonsági rendszer megvalósításával  
alkalmas lenne az MPA bankkártya funkcióra is.

A tevékenységek, illetve azok megvalósítása gyakorlatilag a helyi közösségeken múlik. A hálózat, 
mint  országos  rendszer,  képes a  megelőző egyeztetések,  gyakorlatok  alapján,  hazai  szakmai 
hálózatok, illetve önállóan dolgozó szervezetek munkáját egy országos egésszé integrálni. Így 
például a helyi pénzrendszer,  és az ezzel szorosan összefüggő a Magyar Polgári Alapilletmény 
(MPA)  bevezetése  a családoknak  konkrét jövedelemnövekedést is jelent.  Egy két gyermekes 
család,  ha  mindkét  felnőtt  dolgozik,  semmilyen  állami  segítségre  nem  számíthat.  Ha  a 
jövedelmük nemkiugróan magas, úgy még a gyerek kedvezményből is csak részben részesülhet. 
A  hálózatunk  által  tervezett  rendszerben  2014-ben  havonta  160  ezer  Ft-tal  nagyobb 
jövedelemhez jutna egy átlagos kétgyermekes család csupán abból, hogy a segélyezési rendszert 
új alapokra helyeztük.
Vajon  miért  fogadjuk  el,  hogy  a  társadalom  csak  fiktív  kereseti-papírok  miatt  segítsen  a 
polgárain? Miért kapjon segélyt az a nem dolgozó sumák, aki papíron a szint alatt keres, és mire  
fel  nem segít  a  társadalom azokon  a  szorgalmas,  dolgozó  tömegeken,  akik  szorgalmuk  és 
többlet munkájuk révén papíron néhány forinttal több jövedelmet kapnak mint a fiktív szint?
Miért ítéljük nyomorra azt aki mindent megtesz a családjáért, és miért segítünk annak, 
aki visszaél a papír adta lehetőséggel?  Egy példa az ezerből: Az állam a családi pótlékot 
mindaddig folyósítja a felnőtt korú gyereknek, míg a középiskolában bukdácsol. Ezzel szemben 
a tehetséges, szorgalmas, egyetemre bejutott gyerektől azonnal elveszik a családit. Nem vicc??


