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Határozati javaslat címe: A demokrácia helyreállítása érdekében az igazságos és méltányos 
nyugdíjrendszer megteremtéséhez szükséges intézkedésekről 

Az  Országgyűlésről  szóló  2012.  évi  XXXVI.  törvény  28.  §-ának  (4)  bekezdése  alapján  „A
demokrácia  helyreállítása  érdekében  az  igazságos  és  méltányos  nyugdíjrendszer
megteremtéséhez szükséges intézkedésekről” címmel a mellékelt határozati javaslatot kívánjuk
benyújtani.



...../2018. (.....) OGY határozat 

A demokrácia helyreállítása érdekében az igazságos és méltányos nyugdíjrendszer
megteremtéséhez szükséges intézkedésekről

Az Országgyűlés, tekintettel
-  a  nyugdíjrendszer  elmúlt  években  történt  átalakításának  következményeire,  a  korhatár  előtti
öregségi nyugdíjak és ellátások megszüntetésére, a bányásznyugdíjak, a szolgálati nyugdíjak és a
rokkantsági nyugdíjak átalakítására,
- az évek óta változatlan összegű nyugdíjminimum összegére,
- a szegénységben élő idős személyek növekvő arányára,
- a rászoruló, idős és beteg személyek egészségügyi kiadásainak mértékére,
- a nyugdíjasok és az aktív dolgozók közötti szolidaritás erősítésének szándékára,
-  a  korhatár  betöltése előtt  álló  munkavállalók munkaerő-piaci  helyzetére,  az alábbi  határozatot
hozza:

1. Az Országgyűlés felismerte azt a felelősséget, hogy a polgároknak öregség, betegség, rokkantság,
özvegység,  árvaság  és  önhibájukon  kívül  bekövetkezett  munkanélküliség  esetén  az  állami
intézményrendszerben megfelelő ellátást kell biztosítani, ezért a társadalombiztosítás és a szociális
ellátások  rendszerét  meg  kell  erősíteni.  Az  Országgyűlés  felhívja  a  Kormányt,  hogy  a
társadalombiztosítás rendszerén belül az időskori megélhetés feltételeit az alábbi intézkedésekkel
biztosítsa:

a) legalább a 62. életév elérését követően lehetőséget kell biztosítani előrehozott öregségi nyugdíj
igénybevételére, amelynek összege arányosan igazodik az elért életkorhoz és szolgálati időhöz,

b) ismét biztosítani kell a korengedményes és korkedvezményes nyugdíjjogosultság lehetőségét,

c) a megváltozott munkaképességű személyek ellátási rendszerét új alapokra kell helyezni, valamint
a rokkantsági nyugdíj intézményét helyre kell állítani,

d) be kell vezetni egy, a hivatásos szolgálattal természetszerűleg együtt járó alapjogi korlátozásokat,
többletkötelezettségeket és kockázatvállalást figyelembe vevő új típusú szolgálati nyugdíjrendszert,

e) helyre kell állítani a független társadalombiztosítás rendszerét.

2. Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy a nyugellátásban részesülők számára az öregségi
nyugdíj  legkisebb  összegét  60  ezer  forintban  határozza  meg,  továbbá  évente  a  nyugdíjemelés
mértékével azonos módon emelje azt.

3.  Az  Országgyűlés  felhívja  a  Kormányt,  hogy  terjesszen  be  törvényjavaslatot  az  alacsony
nyugdíjak felzárkóztatására, különös tekintettel a 100 ezer forint alatti nyugdíjakra.

4. Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy vizsgálja felül a nyugellátások évenkénti emelésének
rendszerét annak érdekében, hogy a munkaerőpiacon aktív dolgozók és a már nyugdíjban lévők
közötti  életszínvonalbeli  különbség  ne  növekedjen.  Ennek  érdekében  dolgozzon ki  a  gazdasági
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növekedést,  illetve a bérek és az árak emelkedését  egyaránt  figyelembe vevő vegyes-indexálási
technikát.

5. Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy készítse elő a 13. havi külön juttatás bevezetését,
amelynek összege minden évben az átlagos havi nyugdíjellátás mértékével egyezik meg, valamint
biztosítsa a 2018-ban történő bevezetés feltételeit.

6.  Az Országgyűlés  felhívja  a  Kormányt,  hogy szüntesse  meg a  nyugdíj  melletti  munkavégzés
korlátozását,  gondoskodjon  a  korlátozást  előíró  jogszabályi  rendelkezések  hatályon  kívül
helyezéséről.

7. Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy az igazságos nyugdíjrendszer biztosítása érdekében
állítsa vissza a járulékfizetés szabályozásában a járulékplafon intézményét.

8.  Az Országgyűlés  felhívja  a  Kormányt,  hogy a korhatárt  betöltött,  de a  megélhetést  biztosító
jövedelemmel  nem rendelkező  idős  személyek  szegénységének  enyhítése  érdekében  a  szociális
támogatások rendszerén belül tegye lehetővé az időskorúak járadéka összegének 55%-os emelését.

9. Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, a rászoruló, idős, beteg emberek fokozottabb támogatása
érdekében  a  közgyógyellátás  rendszerének  módosításával  biztosítsa  a  65  év  feletti  krónikus
betegségben  szenvedő  személyek  számára  a  krónikus  betegségük  kezeléséhez  nélkülözhetetlen
gyógyszereket oly módon, hogy e gyógyszerekért a betegnek ne kelljen fizetniük.

10. Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy a hozzátartozóikat otthonukban ápoló személyek
gondozási tevékenységének elismeréseként jelentős mértékben növelje az ápolási díj összegét, úgy
hogy annak szintje legalább a mindenkori minimálbér szinjtét érje el.

11.  Az  Országgyűlés  felhívja  a  Kormányt,  hogy  az  1-10.  pontokban  foglalt  jogszabályok
előkészítéséről  gondoskodjon,  a  szükséges  törvénymódosításokat  terjessze  az  Országgyűlés  elé,
továbbá  gondoskodjon  a  jogszabályváltozások  és  intézkedések  pénzügyi  fedezetének
megteremtéséről.
Határidő: 2018. október 31.
Felelős: szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter, államháztartásért felelős miniszter

12. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás

A nyugdíj  nem  adomány,  hanem  munkával  és  járulékfizetéssel  megszerzett  jog.  A Fidesz
naponta  büszkélkedik  a  gazdaság teljesítményével,  de  a  nyugdíjasok mégsem éreznek ebből
semmit. Ennek az az oka, hogy a jelenlegi kormány az inflációhoz köti a nyugdíjemelés mértékét
és  nem  a  gazdaság  növekedéséhez.  Magyarországon  a  lakosság  28  százaléka  részesül
nyugdíjban,  vagy  különböző  nyugdíj  jellegű  ellátásban.  Szüleink,  nagyszüleink,  velünk  élő
társaink. Sok millióan nem felejtik el,  hogy a jelenlegi kormány közel 3 ezer milliárd forint
magán-nyugdíjpénztári  tagdíj  megtakarítást  vont  el,  használt  fel  önkényesen,  hogy  óriási
összegeket vett ki a rendszerből a rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj, előrehozott öregségi
nyugdíj, a korkedvezmény, a foglalkoztatáspolitikai korkedvezmény radikális megszüntetésével.
A finanszírozás átalakításával veszélyezteti  a szociális  biztonságot,  egyben növeli  a jövőbeni
generációk terheit. Sokak nyugdíj jogosultságát elvette és teljesen szétverte a nyugdíjbiztosítás
ágazati  igazgatási-szervezeti  rendszerét,  gyakran  átláthatatlanná  téve  és  megnehezítve  az
ügyintézést,  illetve  annak  színvonalát.  Ez  így  igazságtalan!  Több  méltányosság,  igazságos
rendszer, átláthatóság és biztonság kell a nyugdíjasoknak, ezért változtatunk ezen.

A  Magyar  Szocialista  Párt  a  nyugdíjasok,  a  nyugdíj  előtt  állók,  a  megváltozott
munkaképességűek valamint a 2012 előtt azóta megszüntetett ellátásban részesülők érdekében, a
társadalombiztosítás  helyreállításának  szándékával,  továbbá  –  a  szociális  támogatások
rendszerének  módosításával  –  a  rászoruló  idősek  megélhetésének  fokozottabb  támogatása
érdekében nyújtja be a mellékelt határozati javaslatot. 

Részletes indokolás

1. 

A korhatár betöltése előtt álló munkavállalók munkaerő-piaci helyzetére tekintettel szükségesnek
tartjuk, hogy a társadalombiztosítás rendszerén belül ismét lehetősége legyen a nyugdíjkorhatár
betöltése  előtt  nyugdíjba  vonulni.  Javaslatunk,  hogy legalább  a  62.  életév  elérését  követően
lehetőséget  kell  biztosítani  előrehozott  öregségi  nyugdíj  igénybevételére,  amelynek  összege
arányosan  igazodik  az  elért  életkorhoz  és  szolgálati  időhöz.  Ez  egyaránt  szolgálja  az
igazságosságot és a méltányosságot is.

Ismét biztosítani kell  a korengedményes és korkedvezményes nyugdíjjogosultság lehetőségét.
Különösen  gondolni  kell  az  olyan  korkedvezményszerű  ellátásokra,  mint  a  bányásznyugdíj.
2012-ben az Orbán-kormány megvonta a korkedvezményes bányásznyugdíj lehetőségét azoktól,
akik negyed századot töltöttek a legnehezebb munkakörülmények között.  Joggal követelik az
érintettek,  hogy  illesse  meg  őket  mindazon  kedvezmény,  amely  a  munkakörülményeikre
tekintettel korábban járt nekik.
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Hasonlóan  fontosnak  tartjuk,  a  hivatásos  szolgálattal  természetszerűleg  együtt  járó  alapjog
korlátozásokat,  többlet  kötelezettségeket  és  kockázatvállalást  figyelembe  vevő  új  típusú
szolgálati nyugdíjrendszer bevezetését, ami adómenetes ellátást biztosít az érintettek számára.

A megváltozott  munkaképességűek, egészségkárosodott  személyek ellátásainak igazságosabbá
tétele, a jogosultakat ért méltánytalanságok orvoslása érdekében több intézkedésre is szükség
van. Egyfelől a társadalombiztosítás rendszerében újra létre kell  hozni a rokkantsági nyugdíj
intézményét,  mivel  az  2012  után  megszűnt  illetve  a  rokkantsági  ellátás  egy  táppénzszerű
ellátássá vált és szerzett jogokat vett el azoktól, akik az átalakítás miatt nem érvényesíthették
korábban  szerzett  jogosultságaikat.  Másfelől  az  átalakítások  révén,  a  komplex  felülvizsgálat
rendszerének sokak számára hátrányos módosítása által,  valamint a rehabilitációs lehetőségek
beszűkítésével  olyan  igazságtalanságokat  okozott  a  kormány,  amiket  csak  úgy lehet  rendbe
rakni, ha teljesen új alapokra helyezzük a megváltozott munkaképességű személyek ellátásának
a rendszerét.

Mindezeken túl helyre kell állítani a független társadalombiztosítás rendszerét.

2. 

Az öregségi nyugdíj legkisebb összege (a nyugdíjminimum) jelenleg 28 500 forint, ez az összeg
2008 óta változatlan. Ez azt jelenti, hogy még mindig ez az az összeg, aminél alacsonyabb teljes
jogú ellátást nem lehet valakinek megállapítani. A Magyar Szocialista Párt elengedhetetlennek
tartja a nyugdíjminimum emelését, ezért javasoljuk annak több, mint 100%-os emelését, továbbá
azt, hogy az összeg minden évben a nyugdíjemelés mértékével azonos módon emelkedjen.

3. 

A korábban, a szocialista kormány által végrehajtott nyugdíjkorrekciós programhoz hasonlóan,
újabb intézkedéseket kell indítani az alacsony nyugdíjak felzárkóztatására, különös tekintettel a
100 ezer forint alatti nyugdíjakra.

4. 

A nyugdíjasok és az aktív dolgozók közötti szolidaritás erősítés érdekében szükséges, hogy a
nyugdíjak  növekedése  ne  maradjon  el  a  bérek  emelkedésétől.  A  nyugellátások  évenkénti
emelésének rendszerének felülvizsgálata szükséges, hogy a munkaerőpiacon aktív dolgozók és a
már nyugdíjban lévők közötti életszínvonalbeli különbség ne növekedjen. Ennek érdekében ki
kell  dolgozni  a  gazdaság  növekedését,  illetve  a  bérek  és  az  árak  emelkedését  egyaránt
figyelembe vevő vegyes-indexálási technikát.

5. 

A  már  nyugellátásban  részesülők  átlagos  jövedelmi  helyzetének  romlására  tekintettel
szükségesnek látjuk egy fix összegű 13. havi külön juttatás bevezetését. Azt javasoljuk, hogy
ennek összege minden évben az átlagos havi nyugellátás mértékével megegyező módon kerüljön
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folyósításra minden jogosult számára. m

6. 

A kormány az elmúlt  években jelentősen átalakította a nyugdíj  melletti  munkavégzést  érintő
szabályokat. A közszférában nyugdíjkorhatárt betöltött személyek számára kényszernyugdíjazást
vezettek be,  illetve esetlegesen lehetséges  további  foglalkoztatásukat  centralizálták és csak a
nyugdíjuk  felfüggesztése  révén  engedélyezik.  Úgy  gondoljuk  ennek  az  egyoldalú  (a
versenyszférát nem érintő) igazságtalanságnak, valamint a közszféra számos területét súlyosan
érintő helyzetnek a feloldására egy megoldás lehetséges, ha a kormány megszünteti a nyugdíj
melletti munkavégzés korlátozását.

7. 

Ma már a járulékplafon 2013-as eltörlésével egyre többen kapnak többszázezer forintos, illetve
már néhányan milliós nyugdíjat is. Minél több plafonmentes év lesz, annál nagyobb súlyuk lesz
az új nyugdíj kiszámításában. A jól fizető állásokban dolgozók jövedelmük után extra magas
nyugdíjat kapnak majd, így egyre több magas, és egyre több alacsony nyugdíj lesz, és ez már
alááshatja  a  nyugdíjrendszer  egyébként  is  kényes  egyensúlyát.  Úgy  gondoljuk,  hogy  ezt  a
nyugdíjrendszert  aránytalanul  terhelő,  az  igazságosságot  sem  szolgáló  sokmilliós  nyugdíjak
kifizetését eredményező helyzetet kezelni kell a korábbi járulékplafon rendszer visszaállításával. 

8. 

A szociális támogatási rendszer egyik eleme, hogy a korhatárt betöltött, de megélhetést biztosító
jövedelemmel nem rendelkező (jellemzően a nyugdíjjogosultsághoz kellő szolgálati időt nem
szerzett, tehát nyugdíjra nem jogosult) idős emberek számára is biztosít ellátást. Az időskorúak
járadékának nevezett segély összege a nyugdíjminimumhoz van kötve, melynek összege lassan
tíz éve nem változott.  A kormány ugyan idén 5%-kal emelte az ellátás mértékét,  de ez nem
kompenzálja  az  elmúlt  évek  értékvesztését,  és  még  mindig  messze  van  attól  a  szociális
minimumtól,  amit  egy  civilizált  országban  egy  idős  ember  megélhetéséhez  elegendőnek
tartanának. Ezért javasoljuk az ellátás összegének 55%-os emelését.

9. 

Lehetővé kell  tenni,  hogy a közgyógyellátás rendszerében biztosítsa az állam a 65 év feletti
krónikus betségben szenvedők számára a szükséges gyógyszereiket úgy, hogy azért ne kelljen
fizetniük.

10. 

Az  ápolási  díj  a  tartósan  gondozásra  szoruló  személy  otthoni  ápolását  ellátó  nagykorú
hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. Az utóbbi években az ellátás alapösszegét
eltérítették az egyébként lassan tíz éve nem emelkedő nyugdíjminimumtól, így tették lehetővé,
hogy a többi támogatásnál használt küszöb emelése nélkül növeljék az ápolási díj összegét. Az
emelések  mértéke  azonban  még  mindig  messze  elmarad  attól,  amit  az  érintettek  munkájuk
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elismeréseként megérdemelnek, és amit ők maguk is évek óta követelnek. Ezért szükséges egy
jelentős  mértékű  emelést  végrehajtani,  úgy  hogy  annak  szintje  legalább  a  mindenkori
minimálbér szinjtét érje el.
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