4. Milyen előnyökkel jár az FNA bevezetése?
Semminek sincs elsöprőbb ereje, mint annak az
eszmének, amelyre megérett az idő.
Victor Hugo
2. Szociális segély a feltétel nélküli alapjövedelem?
Nem. Az FNA alanyi jogon, feltételek és jogosultsági
vizsgálat nélkül mindenkinek jár. Helyettesít sokféle,
manapság különböző jogon különböző bonyolult
feltételekhez kötött, szociális segélyt. Senkinek sem kell
többé szociális segélyeket kérelmezni. A feltétel
nélküli alapjövedelem kiküszöböli, hogy az emberek
megalázó helyzetekbe kényszerüljenek.
3.
Miért van szükség
alapjövedelem bevezetésére?

a

feltétel

nélküli

Magyarországon jelenleg az FNA bevezetésének
legfontosabb oka és célja a szegénység csökkentése, a
kilátástalan anyagi helyzet okozta kiszolgáltatottság és
reményvesztettség felszámolása (különös tekintettel a
gyermekes családokra és a nyugdíjasokra). Statisztikai
adatok
szerint
a
lakosság
jelentős
része
mélyszegénységben él, és a jelenlegi szociális
ellátórendszer képtelen ezt a helyzetet orvosolni.
A világban a technika gyors fejlődésének, többek között
a robotizációnak és a digitalizációnak – ipari
forradalom 4.0 – köszönhetően egyre kevesebb ember
kell a szükséges javak és szolgáltatások előállításához.
Ennek következtében várhatóan tovább nő majd a
dolgozói szegénység és a munkanélküliség. Erre a
problémára egyenlőre a feltétel nélküli alapjövedelem
kínálja a legjobb megoldást.
A digitalizáció egyirányú utca,
nincs visszafelé vezető út.
Rab Árpád Szörény, Corvinus Egyetem

Senkinek sem kell aggódnia az anyagi megélhetése
miatt, és hatására várhatóan mérséklődnek az emberek
közötti anyagi egyenlőtlenségek is.
A létbizonytalanság, az egzisztenciális félelem és a
munkahelyi stressz jelentős csökkenése az emberi életet
kiszámíthatóbbá és kiegyensúlyozottabbá teszi.
Az egyes emberre nehezedő kényszer enyhül, és az
emberek egyéni szabadsága, lehetőségei kiszélesednek
(csökken a házasságon belüli kiszolgáltatottság, a nők
szabadon dönthetnek arról, hogy együtt kívánnak-e élni
a párjukkal, hiszen az anyagi helyzetüket a feltétel
nélküli alapjövedelem biztosítja!).
Ezen felül a bürokrácia is csökken, hiszen a feltétel
nélküli alapjövedelem helyettesíti azokat a szociális
támogatásokat, amelyek folyósítása ma még számottevő
adminisztrációval jár.
5.
Mit jelent
szempontjából?

az

FNA

a

munkavállaló

Ma Magyarországon a munkavállalók teljesen
kiszolgáltatottak a munkaadóknak, ezért egzisztenciális
félelem tartja fogva őket (pszichikai tünetek és
betegségek lépnek fel).
Ezt a helyzetet szünteti meg a feltétel nélküli
alapjövedelem, hiszen ha nem kell a teljes anyagi
ellehetetlenüléssel járó munkanélküliségtől félni, a
munkavállalók
kikényszeríthetik
a
számukra
elfogadható bért és munkafeltételeket (a munkavállaló
és a munkaadó egyenlő szemmagasságba kerülnek,
vagyis egyenlő erejű tárgyaló partnerek lesznek).
A kiszolgáltatottság felszámolása tágabb teret enged a
kreativitásnak,
az
egyéni
képességek
kibontakoztatásának és a szolidaritásnak.

Ahogy a gondolat egy bizonyos a cél felé irányul,
az ötletek máris jönnek vele szembe.
Johann Wolfgang von Goethe
6. Hogyan változik a munkaadó helyzete a feltétel
nélküli alapjövedelem bevezetésével?
A
munkaadók
arra
kényszerülnek,
hogy
alkalmazkodjanak a megváltozott munkavállalói
igényekhez, hiszen a munkavállalók a mainál sokkal
jobb pozícióban lesznek, hatékonyabban tudják a saját
érdekeiket érvényesíteni. Hosszabb távon azonban a
munkaadók is jól járnak, hiszen az elégedett dolgozók
érdekeltebbek, elégedettebbek, felelősségteljesebben
viszonyulnak az elvégzendő feladatukhoz.
Járulékos hatás, hogy a magasabb költségek
fejlesztésre, innovációra sarkallják a munkaadókat.
7. Hogyan hat a feltétel nélküli alapjövedelem
bevezetése a bérekre és a munkaidőre?
Feltételezhető, hogy a bérek növekedni fognak, hiszen a
munkavállalók jobb alkupozícióban lesznek.
Az is valószínű, hogy a nehéz, piszkos, monoton és
kellemetlen munkák bére fog leginkább növekedni,
hiszen ezekre a feladatokra nem lehet majd könnyen
embert kapni. Szabad akaratukból csak akkor vállalnak
az emberek ilyen munkákat, ha azokat jobban
megfizetik.
Jelentősen átalakul majd a bérskála, és ezekért a
kellemetlen és nehéz munkákért magasabb bért fizetnek
majd, mint jelenleg. Az is majdnem biztos, hogy a
feltétel nélküli alapjövedelem bevezetése csökkenti az
összmunkaidőt.
Az FNA lehetővé teszi, hogy azok, akik családi okok
miatt – pl. kisgyerek, beteg vagy idős hozzátartozó
ápolása – nem tudnak teljes munkaidőben dolgozni,
részmunkaidőben vállaljanak munkát anélkül, hogy a
család megélhetését veszélyeztetnék.

Az FNA bevezetése szabaddá teszi az embereket,
hogy dolgozhassanak. Götz W.Werner
8. Ki dolgozna még, mit és hol?
Ahhoz, hogy ezt pontosan megválaszoljuk, tisztázni kell
a munka fogalmát. Az általános elképzelés az, hogy
csak a fizetett, vagyis a bérért végzett munka a munka.
Ezzel a felfogással ellentétben azonban más
tevékenységek,
(lásd
háztartási
munka,
gyermeknevelés, ápolás, háztáji aktivitás stb.) mindmind a munka fogalmába tartoznak.
A több földrészen kísérletképpen bevezetett FNAmodellek azt bizonyítják, hogy a szabadon választott
foglalkozásokkal nő a munka intenzitása és kreativitása,
ez pedig termelékenységet és társadalmi fejlődést hoz.
Kanadában a Manitoba körzetben fekvő Dauphin
városkában; Afrikában a namíbiai Otjievero
városkában; Brazíliában a „Bolsa Família” az
u.n.’családi-kassza-program’.
Bebizonyosodott, hogy az emberek szívesen dolgoznak,
amennyiben azt a munkát végezhetik, amelyet örömmel
vállalnak. Ezt mutatta egy német felmérés is, ahol
megkérdezték, hogy „vállalna-e, munkát, ha biztosítva
lenne a havi megélhetése feltétel nélküli
alapjövedelem által?”
A nagy többség gondolkodás nélkül folytatná, vagy
legfeljebb kevesebb órában végezné a munkáját azért,
mert szeretne magasabb életszínvonalon élni. Kis
százalékban azt válaszolták, hogy először több hetes
pihenésre mennének.

Aki akar, talál utat, aki nem akar, az talál
kifogásokat. Götz W. Werner
9.
Miből lehet finanszírozni a feltétel nélküli
alapjövedelmet?
A szakemberek egyértelműen elismerik, hogy FNA-t
Magyarország vagy az Európai Unió már most is képes
lenne finanszírozni. Ezért „csak” rajtunk, embereken
múlik, hogy elérjük politikusainknál, hogy sok
felesleges kiadás helyett bevezessék az FNA-t. A
feltétel nélküli alapjövedelem bevezetése alapvetően
a megtermelt javak elosztását változtatja meg. Másként
kifejezve: a pénz megvan, csak másképp kell elosztani.
10.
Milyen magas legyen a feltétel nélküli
alapjövedelem?
Az egzisztenciális biztonságot és a közéletben való
részvétel feltételét biztosító konkrét összeget mindig az
illető ország éppen adott gazdasági színvonalához kell
igazítani. Lényeges, hogy a feltétel nélküli
alapjövedelem mindenképpen az emberhez méltó
megélhetést biztosítsa.
Nem attól félünk igazából, hogy a
mesterséges intelligencia elveszi a munkánkat,
hanem attól, hogy a jövedelmünket veszi el
Rab Árpád Szörény, Corvinus Egyetem

1. Mi a feltétel nélküli alapjövedelem?
A feltétel nélküli alapjövedelem olyan jövedelem,
amely egy adott közösség (állam vagy pl. az Európai
Unió) minden polgárának feltétel nélkül, születésétől
haláláig, alanyi jogon jár. Nincs kötve sem
rászorultsághoz, sem munkavégzéshez, sem más
hasonló jellegű feltételhez. Minden egyes állampolgár
számára biztosítja a létezéshez minimálisan szükséges
(nem luxus szintű) élelmezési, lakhatási, egészségügyi,
oktatási költségeket és a társadalmi életben való
részvétel költségeit.
Kiegészíthető egyéb jövedelemmel.
Az FNA négy alapkritériuma:
I. EGYETEMES
– Mindenkinek jár rászorultságtól függetlenül.
II. EGYÉNI
- Alanyi jogon jár mindenkinek

Mindenki
képezheti
magát,
továbbtanulhat.
A munkaközpontú társadalmat felváltja egy ember- és
tudásközpontú társadalom.
Az FNA egy humánus, embereket felszabadító, az
egymás közötti kényszert és erőszakot fokozatosan
csökkentő, megváltozott új életforma felé visz el
bennünket.

Nincs szabadság alapjövedelem nélkül
Feltétel Nélküli Alapjövedelem (FNA)
a szükségszerű megoldás

facebook.com/Olillart
instagram.com/olillart

III. FELTÉTEL NÉLKÜLI
Nem
kényszerít
munkára
ellenszolgáltatásra.

vagy

más

IV. ELEGENDŐEN MAGAS ÖSSZEG
- Biztosítja a létfenntartást és a közügyekben való
részvételt.

Rólunk
Az Első Magyar Feltétel Nélküli Alapjövedelemért
Egyesület (FNA Egyesület) 2011-ben alakult azzal a
céllal, hogy az FNA eszméjét minél szélesebb körben
terjessze, és minél több embert megismertessen a
feltétel nélküli alapjövedelem (FNA) fontosságával.
Végcélunk elérni azt, hogy az FNA-t Magyarországon
a legrövidebb időn belül bevezessék.

Az Első Magyar Feltétel Nélküli Alapjövedelemért
Egyesület
(FNA Egyesület) munkájához nélkülözhetetlen az Ön
segítsége.
Adni és kapni öröm mindenkinek.
Kérjük támogassa munkánkat:
Budapest Bank
HU65-10100833-67122200 01004007
Adószám: 18645778-1-13

Amit ennek érdekében folyamatosan teszünk
–
–
–
–

rendszeres havi megbeszélések
filmvetítések
szórólapterjesztés
az ECI-aláírásgyűjtés 2013/14 magyarországi
kezdeményezői voltunk
- az ECI-aláírásgyűjtés 2020/21 magyarországi
kezdeményezői vagyunk
– aktív, ill. hallgatói részvétel nemzetközi és
hazai konferenciákon
–
nemzetközi és hazai konferenciák szervezése,
lebonyolítása
– kapcsolatfelvétel/kapcsolattartás Magyarországon és
más országokban működő hasonló célkitűzésű
szervezetekkel, egyesületekkel és alapítványokkal
– részvétel demonstrációkon.
„Együtt erősebbek vagyunk” mottoval 2016 őszén
létrehoztuk az FNA Regionális csoportot Ausztriával
és Szlovéniával közösen (AT-HU-SL), hogy a régió
hasonló vagy közös témáit együtt próbáljuk
megközelíteni és megoldani. A csoport 2019-re tovább
bővült Szlovákiával, Németországgal és Csehországgal.
Az Egyesület tagja a 2014-ben alakult Unconditional
Basic Income Europe (UBI-E) szervezetnek.

Elérhetőségeink:
Első Magyar Feltétel Nélküli Alapjövedelemért
Egyesület (FNA Egyesület)
Az Egyesület székhelye:
H-2040.Budaörs, Réz utca 8.
alapjovedelem@alapjovedelem.org
https://www.facebook.com/FNA.hu
https://www.facebook.com/FNAaNagyvilagban.media.i
nnen.onnan/
https://www.facebook.com/First-HungarianUnconditional-Basic-Income-Association655471314593940/
https://www.facebook.com/Diem25HU/
http://alapjovedelem.org/
A jövő már itt van –
csak még nem mindenkinek jött el.
William Gibson

