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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Kásler Miklós, emberi erőforrások minisztere 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Milyen válaszokat adhatunk a megyei nyugdíjas 
parlamenteken felvetettekre I.?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

A Nyugdíjas Parlament Országos Egyesület szervezésében a hetekben tartják az - érintett megyében
élő  -  idősek  sokszínű  önszerveződései,  klubjai,  körei  képviselőinek  részvételével  a  megyei
nyugdíjas parlamenteket. A rendezvényeken a nyugdíjasok felvetik az életkörülményeik, társadalmi
megbecsültségük,  és  társas kapcsolatuk alakulásának kérdéseit,  javaslatokat  fogalmaznak meg a
helyzetük  javítására  vonatkozó  intézkedésekre.  Az  elmúlt  hónapban  eddig:  Keszthelyen,
Tatabányán, Budapesten, Szolnokon, Nyíregyházán, Szegeden, Szekszárdon, Debrecenben, Pécsen,
Miskolcon  és  Salgótarjánban  -  nagy  érdeklődés  mellett  –  megtartott  megyei  nyugdíjas
parlamenteken leggyakrabban megfogalmazott kérdésekre a nyugdíjasok választ várnak.

Az  elhangzott  vélemények  javaslatok  nagy  része  a  Kormány  illetékességébe  tartozik,  csak  a
minisztériumok rendelkeznek hiteles információval, így ezen ügykörökben a szervezők „csak” a
felvetések közvetítésére vállalkozhattak. A szervezők megkértek arra, hogy az általuk beazonosított
ügyköröket  „írásbeli  kérdésként”  juttassam el  a  Tisztelt  Miniszter  Úr  számára.  A Miniszter  Úr
válaszait a szervezők a megyei nyugdíjas parlament résztvevőihez eljuttatjuk.

Az alábbi kérdéseket a hátralévő kilenc megyei nyugdíjas parlamentek befejeztével a szervezők
szándéka szerint kiegészítik, melyeket a késöbbiekben tolmácsolok.

Kérdezem a Tisztelt Miniszter Urat, várható-e kormányzati kezdeményezés arra vonatkozólag,
hogy:

A Kormány és az idősek önszerveződéseinek képviselőivel létrejön egy rendszeres, kiszámítható,
nyilvános egyeztető, konzultációs intézmény?



Az Alaptörvény a jövőben tartalmazza az idősek méltó életkörülményei biztonságának garantálását?
(a „segíti elő” a „törekszik” szándékoknál határozottabb elkötelezettségek intézményesítése)

A nyugdíjrendszer  fentarthatósága  érdekében az  ország termelékenysége és  a  versenyképessége
javuljon?

Láthatóvá váljon az, hogy az idősek folyamatosan hozzájárulnak a nemzeti közösség felosztható
forrásaihoz?  (adó,  járulék  és  illetékfizetés  révén,  az  önkéntes  és  fizetetlen  háztartási  munkák
átvállalásával, az aktív korosztály számára örökül hagyott nemzeti vagyon hozamaként)

Az év elejei nyugdíjemelés mértékének meghatározásakor, a prognosztizált infláció nagyságának
figyelembevételén  túl,  a  várható  bérkiáramlásának  mértékét  is  figyelembe  veszik?  (vegyes
indexálás)

Az év elejei nyugdíjemelés differenciáltan – az alacsony nyugdíj értékűeknél esetén magasabb, a
magasabb nyugdíj értékűeknél alacsonyabb – mértékben történjen meg?

A sajátos  élethelyzetbe  lévő  idősek  számára  bevezetésre  kerül  a  rugalmas  nyugdíjba-vonulás
lehetősége? (bonusz - manusz rendszer)

A Nyugdíjbiztosítási  Alap  -  jogi,  szervezeti,  gazdasági  és  személyi  -  önállóságának biztosítása,
valamint az érintettek önszerveződései általi ellenőrzés megvalósuljon?

A Nyugdíjbiztosítási Alapból fő ellátásként folyósított havi öregség nyugdíjak

a.) legkisebb összege ne lehessen kevesebb mint ezen kategóriában az előző évi nyugdíj
mediánértékének 60 százaléka?

b.) legmagasabb összege ne lehessen nagyobb, mint ezen kategóriában az előző évi nyugdíj
mediánértékének 600 százaléka?

10.)  A közeljövőben nyugdíjkorrekciós  program keretében csökkentik  a  térségek  közötti,  a
nemek közötti, és a nyugdíjba vonulás időpontjától függő nyugdíjkülönbségeket?

11.)  A nyugdíjprémium szabályai  alapján folyósított  ellátás  mértéke beépüljön az érintettek
alapnyugdíjába, ezzel növelve a következő években esedékes nyugdíjemelés bázisát?

12.)  A nyugdíjprémium kiszámításának alapjául  szolgáló  80 ezer  forintos  viszonyszám – a
2008. évi átlagnyugdíj – mértékét a mindenkori átlagnyugdíj nagyságához igazítsák?

13.) A nyugdíjrendszer ellátottjai körébe mostanában belépő – jelentős számú - Ratkó-korszak
gyermekei  (kb.  720  ezer  fő)  számára  biztosítva  legyenek  a  szükségleteihez  igazodó
ellátórendszerek? (idősotthonok, időskorúak nappali ellátása, szociális távfelügyelete stb.)

14.) Az idősotthonokban fizetendő havi térítési díj összegének évenkénti emelése ne haladhassa
meg az éves nyugdíjemelés mértékét?

15.) Az idős korra egyre nagyobb méreteket öltő elmagányosodási jelenség oldására sajátos
intézmények,  intézkedések  történjenek?  (kiemelten  a  kistelepüléseken  élők  hátrányos
helyzetére)
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16.)  A hazai  és nemzetközi  szolgáltatók és  hatóságok elött  a  nyugdíjas státusz tényének,  a
kedvezmények  igénybevétele  jogosultságának  hivatalos  igazolására  „Nyugdíjas  Igazolvány”
bevezetése?

17.)  A  közszférában  is  lehetőséget  biztosítsanak  arra,  hogy  az  öregségi  nyugdíjasok
munkavállalást  -  az  SZJA megfizetésén  túl  –  se  a  munkáltatót,  se  a  munkavállalót  más
adófajták ne terheljék?

18.)  Az  idősek  sérelmére  elkövetett  bűncselekmények  visszaszorítása  érdekében  az
elkövetőknél súlyosbító körülményként vegyék figyelembe a sértett idős emberek korát?

Budapest, 2018. november 12.

Várom megtisztelő válaszát!
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