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Az  Országgyűlésről  szóló  2012.  évi  XXXVI.  törvény  28.  §-ának  (4)  bekezdése  alapján  „a
nyugdíjasok megbecsülésének és az idősek szociális biztonságának megteremtése érdekében
szükséges intézkedésekről” címmel a mellékelt határozati javaslatot kívánjuk benyújtani.



...../2019. (.....) OGY határozat 

a nyugdíjasok megbecsülésének és az idősek szociális biztonságának megteremtése érdekében
szükséges intézkedésekről

Az Országgyűlés, tekintettel
- az alacsony összegű nyugellátásból élőkre,
- a régi és az új nyugdíjak közötti különbségekre,
- a nyugdíjak értékállóságának biztosítására,
- a nyugdíjak bérekhez való viszonyára,
- az Alkotmánybíróság 21/2018. (XI. 14) számú határozatára,
- a megváltozott munkaképességű, egészségkárosodott személyeket ért jogsérelmekre,
- az időseket érintő támogatási rendszerek igazságossá tételének szükségességére,
- a jövőbeli nyugdíjasok jogosultságának biztosítására,
valamint az idősek szociális biztonságának megteremtése érdekében,
a következő határozatot hozza:

1. Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy

a) a 2019. novemberi kiegészítő nyugdíjemelés mértékét legalább 1%-ban határozza meg;

b)  a  nyugdíjak  évenkénti  rendszeres  emelésénél  (indexálásánál)  a  bérnövekedést  is  vegye
figyelembe, így a 2020. évi nyugdíjemelés mértékét legalább 5,6%-ban határozza meg;

c) azonnal emelje fel 80 ezer forintra a nyugdíjminimumot és az az alatti nyugellátásokat;

d) törölje el a nyugdíj melletti munkavégzés bármilyen korlátozását, tilalmát;

e)  haladéktalanul  alkossa  meg  az  Alkotmánybíróság  határozatának  megfelelően  szükséges
jogszabályokat,  a  korábban  rokkantsági  nyugdíjban részesülők kártalanítása  érdekében,  továbbá
vizsgálja felül a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló szabályozást;

f) vizsgálja felül a nyugdíjprémium rendszerét;

g) állítsa vissza a nyugdíjjárulék-plafon rendszerét, és vizsgálja felül a degresszió-számítást;

h)  az  egyszeri,  és  a  természetbeni  utalványok  helyett,  pénzbeli  juttatással  tisztelje  meg  a
nyugdíjasokat;

i) garantálja a nyugdíjjárulék-rendszer hosszú távon való megőrzését;

j)  készítsen  átfogó  vizsgálatot  a  nyugdíjasok  helyzetéről  és  tegyen  javaslatot  az  értékvesztett
nyugdíjak  korrekciójára,  a  nyugdíjak  közötti  jelentős  különbségek  csökkentésére,  valamint  a
mediánnyugdíj alatti nyugdíjak differenciált emelésére;

k)  vizsgálja  felül  a  nyugdíjigazgatás  szervezetrendszerét,  működési  mechanizmusát,  ügyviteli
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problémáit, biztosítsa a megfelelő működéshez szükséges humánerőforrást;

l)  vizsgálja felül a házi segítségnyújtás, valamint az idősek átmeneti  és bentlakásos otthonainak
rendszerét, különösen a hozzáférés tekintetében;

m)  tekintse  partnernek  a  nyugdíjas  érdekképviseleteket,  és  vegye  figyelembe  azok  javaslatait,
azokra adjon érdemi válaszokat.

2.  Az  Országgyűlés  felhívja  a  Kormányt,  hogy  gondoskodjon  az  1.  pontokban  foglalt
intézkedésekhez  szükséges  jogszabályok  előkészítéséről,  a  szükséges  törvénymódosításokat
terjessze az Országgyűlés elé, továbbá biztosítsa a jogszabályváltozások és intézkedések pénzügyi
fedezetét.
Határidő: azonnal
Felelős: szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter, államháztartásért felelős miniszter

3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
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Részletes indokolás

1-3. 

A  nyugdíjasok  megbecsülésének  és  az  idősek  szociális  biztonságának  megteremtése
érdekében  a  Magyar  Szocialista  Párt  Országgyűlési  Képviselőcsoportja  a  kormány
számára az alábbi intézkedések megtételét javasolja.

Az  Orbán-kormány  elmúlt  tíz  évében  növekedtek  a  nyugdíjak  közötti  egyenlőtlenségek:
miközben többszázezer  nyugdíjasnak alig  néhány tízezer  forint  jut,  egyeseknek  több milliós
ellátás jár minden hónapban.

A nyugdíjak  éves  emelését  az  Orbán-kormány  kizárólag  az  infláció  változásához  kötötte,
megszüntetve annak lehetőségét, hogy adott gazdasasági növekedés mellett az árak és a bérek
változása is szerepet kapjon a nyugdíjak növelésében. Az utóbbi években ez látszólag biztosította
a  nyugdíjak  reálértékét,  de  pozícióját  már  nem.  A béremelkedések  miatt  egyre  nagyobb  a
szakadék az aktívak és a nyugdíjasok között.  Mindezek miatt szükségesnek tartjuk a korábbi
vegyes-indexálás bevezetését. A költségvetésben tervezett adatok alapján, az árak (2,8%) és a
bérek (8,3%) tervezett változásait figyelembe véve, az MSZP javaslata szerint, 2020-ban 5,6%-
os nyugdíjemelésre kerülhetne sor, ami duplája a kormány által elfogadott emelésnek. Hozzá kell
tenni, hogy még az MNB előrejelzései szerint is, jövőre legalább 3%-os infláció lesz.

Szükséges,  hogy  a  2019.  novemberi  kiegészítő  nyugdíjemelés mértékét  legalább  1%-ban
határozzák  meg,  hiszen  tervezési  hiba  miatt,  a  nyugdíjasok  közel  egy  évig  hiteleztek  a
kormánynak.

Hiába hangoztatja a kormány a nyugdíjak értékállóságát,  az idősek jövedelmi szegénysége a
duplájára emelkedett ebben a tíz évben, különösen nőtt a 65 év feletti nők szegénysége. Ezért is
elengedhetetlen a minimálnyugdíj emelése, legalább 80 ezer forintra, és az ez alatti ellátásokat
is fel kell emelni legalább erre a szintre.

Az Alkotmánybíróság döntése értelmében már több mint fél éve meg kellett volna alkotni azt a
törvényt,  ami  kezeli  a  korábban  rokkantsági  nyugdíjban részesülőket  ért  jogsérelmeket,  és
biztosítja  számukra  a  kártalanítást.  Ezért  sokadszorra  hívjuk  fel  a  kormány figyelmét  erre  a
feladatára  is,  valamint  arra,  hogy vizsgálja  felül  a  megváltozott  munkaképességű személyek
ellátásairól szóló szabályozást.

Elfogadhatatlan, hogy a kormány különböző utalványokkal alázza meg a nyugdíjasokat. Ez sem
nem tisztességes velük szemben, sem nem igazságos. Garantálni kell, hogy minden pluszjuttatást
csak pénzben, és lehetőleg rászorultsági alapon nyújthasson a kormány a nyugdíjasoknak.
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Ezzel  összefüggésben  igazságossá  kell  tenni  a  nyugdíjprémium rendszerét,  hogy  az
alacsonyabb nyugdíjban részesülők ne kaphassanak kisebb juttatást, mint a magasabb ellátásban
részesülők, sőt inkább ők kapjanak többet.

Az  elmúlt  években  jelentősen  nőttek  a  nyugdíjak  közötti  egyenlőtlenségek,  többek  között  a
nyugdíjjárulék-plafon 2013-as eltörlése miatt, ezért szükséges annak visszaállítása, valamint a
degressziós szabályok felülvizsgálata, a milliós nyugdíjak csökkentése érdekében.

A kormány  tervei  szerint  a  jövőben  megszűnik  a  nyugdíjjárulék,  ami  elfogadhatatlan  egy
biztosításalapú  nyugdíjrendszerben.  A  célzott  funkciójú  nyugdíjjárulék,  akár  csak  formai
„beépítése"  is  komoly  elvi  és  gyakorlati  kérdéseket  vet  fel,  amik  mind  aláássák  a  jövőbeli
nyugdíjasok nyugdíjrendszerbe vetett bizalmát, illetve veszélyeztetik a jogszerzést és későbbi
jogosultságuk  biztosítását,  átláthatóságát,  kiszámíthatóságát.  A  nyugdíjjárulék  rendszerének
megőrzése  elengedhetetlen  a  nyugdíjrendszer  fenntarthatósága  miatt,  valamint  a  leendő
nyugdíjasok nyugdíjjogosultságának biztonsága érdekében.

A kormány álságos intézkedéseinek egyike volt,  hogy megtiltották a nyugdíjasoknak, hogy a
közszférában  dolgozhassanak.  Akik  számára  miniszteri  engedélyhez  kötve  esetleg  mégis
engedélyezték,  azoknak  megtiltották,  hogy  munkabérük  mellett  felvegyék  a  már  jogosan
megállapított  nyugdíjukat.  Ez  elfogadhatatlan,  ezért  is  javasoltunk  már  korábban  is  ennek
megszüntetését. A „nők 40 szabállyal” korhatár előtt nyugdíjba vonultak számára pedig ma már
teljesen  értelmetlen  és  diszkriminatív  a  keresetkorlát  bizonyos  esetekben  való  fenntartása.
Mindezek miatt el kell törölni a nyugdíj melletti munkavégzés bármilyen korlátozását, tilalmát.

Az idősek szociális  biztonságának megteremtése érdekében szükség van a szociális  ellátások
mennyiségi és minőségi javítására is. A kormány úgy alakította a házi gondozás és a bentlakásos
idősellátás rendszerét  az  elmúlt  években,  hogy egyre  kevesebben  férnek  hozzá  ezekhez  az
ellátásokhoz, miközben egyre többet kell érte fizetniük. Ma is többtízezer idős vár arra, hogy
idősotthonba  kerülhessen,  ezért  a  férőhelyek  bővítésére  is  szükség  van.  A  házi
segítségnyújtáshoz való hozzáférés szigorítása pedig alapjaiban veszélyezteti az idősek szociális
biztonságát.

Annak érdekében, hogy az elmúlt tíz év folyamatait a nyugdíjak területén is világosan lássuk -
például,  hogy  miért  és  hogyan  nőttek  ilyen  mértékben  a  régi  és  az  új  nyugdíjak  közötti
különbségek - szükség van arra, hogy egy átfogó vizsgálat készüljön a nyugdíjasok helyzetéről
és ezt követően készüljenek javaslatok az értékvesztett nyugdíjak  korrekciójára, a nyugdíjak
közötti  jelentős  különbségek  csökkentésére,  valamint  a  mediánnyugdíj  alatti  nyugdíjak
differenciált emelésére is.

A közigazgatás  szervezetrendszerének  gyökeres  átalakítása  a  nyugdíjigazgatást  sem  hagyta
érintetlenül,  sőt.  Ez  olyan ügyviteli  problémákat  okozott,  amit  a  szakigazgatásban  dolgozók
mellett a nyugdíjasok és nyugdíj előtt állók is érzékelnek, érzékeltek az elmúlt években. Ezért
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felül kell vizsgálni a nyugdíjigazgatás szervezetrendszerét, működési mechanizmusát, ügyviteli
problémáit, biztosítani kell a megfelelő működéshez szükséges humánerőforrást.

Az Orbán-kormány, hasonlóan más területekhez is,  a nyugdíjas érdekegyeztetést is szétverte,
az érdeképviseleteket semmibe veszi. Úgy véljük, hogy a mindenkori kormánynak kötelessége
partnernek  tekinteni  a  nyugdíjas  érdekképviseleteket,  és  figyelembe  venni  azok  javaslatait,
továbbá azokra érdemi válaszokat kell adnia még akkor is, ha nem fogadja meg őket.
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