
 

Az Országos Nyugdíjas Parlament határozata 

(tervezet) 

 

 

Tekintettel:  

- Az Alaptörvény „AZ ÁLLAM” fejezet 9. cikk, (1) (3) pontjaira; 

- 2011. évi CLXXV. törvény „az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 

szervezetek működéséről és támogatásáról” rendelkezéseire; valamint 

- az előzményekre: 

o a megyékben tevékenykedő nyugdíjas szervezetek, tagszervezetek, klubok és csoportok 

2017 első félévében minden megyében megszervezték a megyei/fővárosi nyugdíjas 

parlamenteket, 

o a megyei nyugdíjas parlamentek megvitatták az idősek életkörülményeire, biztonságukra 

hatással lévő anyagi, egészségügyi, jóléti, szociális, kulturális, illetve a családi és társadalmi 

felelősségvállalásukat befolyásoló körülményeket 

o a megyei nyugdíjas parlamentek elfogadták az adott közösség által fontosnak tartott 

javaslataikat és megválasztották az országos nyugdíjas parlament küldöttjeit,  

 

Mivel: 

- a nyugdíjasok országos érdekképviseleti szervezeteihez, saját csatornáikon folyamatosan érkeztek 

az idősek életkörülményei nehézségeiről szóló szervezeti és egyéni jelzések, valamint 

- a nyugdíjasok közösségei, klubjai, szervezetei kezdeményezéseire, javaslataira az illetékesek csak 

esetlegesen reagálnak, illetve nem adnak érdemi válaszokat, ezért 

- az idősek túlnyomó többsége úgy érzi, hogy az aktív munkavállalói időszakában végzett áldozatos 

és eredményes országépítési munkája alapján, nem kapja meg a társadalom intézményeitől a 

minimálisan elvárható és megalapozott erkölcsi és anyagi megbecsülést, biztonságot, így 

  

az Országos Nyugdíjas Parlament 2017. május 17-én az alábbi 

 

H A T Á R O Z A T -ot 

 

 fogadta el: 

 

1.) Az Országos Nyugdíjas Parlament felkéri a Köztársasági Elnököt, hogy: 

 

- kezdeményezzen törvényalkotást az országgyűlésnél a következő témákban: 

a.) az évenkénti nyugdíjemelésnél egyaránt vegyék figyelembe a nyugdíjas fogyasztói kosár 

várható inflációs mértékét és a bérek reálértékének várható emelkedését;  

b.) a minimális öregségi nyugdíj mértékét legalább 50 ezer forintban állapítsák meg, ideértve a 

már öregségi nyugdíjban részesülőket is;  

c.) az öregségi nyugdíjba vonulásnál – bonus - malus rendszer kialakításával - tegyék lehetővé a 

hatályos korhatár előtti, illetve utáni (rugalmas) nyugdíjazást; 

d.) az egészségre fokozottan ártalmas munkakörökben dolgozók az általánosnál kedvezőbb 

feltételekkel mehessenek nyugdíjba; 

e.) a korábbi szolgálati nyugdíjban részesülő és jelenleg szolgálati járandósággal bírók esetében az 

ezt terhelő adó eltörlését;  

f.) aki képes tovább dolgozni és erre munkáltatója igényt tart, az nyugdíjba vonulás után is 

dolgozhasson a közszférában; 



g.) azon nyugdíjasok számára, akik önkéntes alapon további munka vállalására képesek és készek, 

legyen lehetőségük adó és járulékmentesen, speciális munkavállalási formában a gazdasági és 

társadalmi szükségleteik kielégítésére; 

h.) a 65 éven felüli nyugdíjasok részére a háziorvos által felírt krónikus betegségek gyógyszereit 

térítésmentesen biztosítsák;  

i.) a nyugdíjjárulék összegét úgy állapítsák meg, hogy a havi bruttó1 millió forintot meghaladó 

jövedelem után a járulék összege ne emelkedjen; 

j.) rendszeres felülvizsgálattal és korrekcióval kell biztosítani a nyugdíjak közötti területi és nemek 

szerinti különbségek csökkentését; 

k.) forrást kell biztosítani az idösotthoni hálózat fejlesztésére, illetve a térítésmentes idős-

távfelügyelet kialakítására; 

l.) korlátozni kell azt, hogy az idősotthonokban a térítési díjakat a adott év nyugdíjemelésének 

mértékén felül emelhessék; 

m.) releváns szereplőkkel és konzultatív szerepének visszaállításával induljon újra az Idősügyi 

Tanács; 

n.) a nyugdíjasok közjogi státuszának, a hazai és nemzetközi kedvezmények igényjogosultságának 

igazolására „nyugdíjas igazolványt” szükséges intézményesíteni; 

o.) a nyugdíjasok is rendelkezhessenek az adójuk bizonyos százalékának átirányításával a civil 

szervezetek és az egyházak támogatására; 

p.) plusz forrás kell biztosítani az idősek számára a tipikusan általuk használt háztartási gépek 

energiatakarékos készülékekre való cseréjéhez; 

r.) plusz forrást kell biztosítani a „kegyeleti temetés” igénybevételének fedezésére; 

s.) biztosítani kell, hogy a Nyugdíjbiztosítási Alap működésének folyamatos ellenőrzését a 

nyugdíjasokat, az általuk alakított szervezetek maguk közül választott delegáltak 

képviselhessék;   

  

- vállaljon garanciát arra, hogy nem támogat olyan törvényeket, amelyek: 

a.) megvonnák vagy csökkentenék a 65. életévüket betöltött emberek közösségi közlekedési 

kedvezményének mértékét; 

b.) életkoruk alapján hátrányosan különböztetik meg az egészségügyi ellátást igénybe vevőket;  

 

- az Országgyűlés ülésein felszólalva irányítsa rá a kormány figyelmét:  

a.) a rohamosan elöregedő kistelepüléseken élő idősek egyre romló életkörülményeire;  

b.) a jövőbeni nyugdíjakat leginkább veszélyeztető tényező – az alacsony gazdaság 

termelékenység, a versenyképességünk romlása - megváltoztatásának szükségességére; 

 

2.) Az Országos Nyugdíjas Parlament felkéri a Nyugdíjas Parlament Országos Egyesületet, hogy: 

 

a.) az   1.) pontban meghatározott igényeket: 

    - juttassa el Magyarország Köztársaság Elnökének, kérve az aktív közreműködését;  

    - juttassa el a Magyarország Miniszterelnökének, valamint a parlamenti pártok frakcióvezetőinek, 

továbbá és a sajtó képviselőinek, tájékoztatás céljából; 

   - képviselje a szakmai rendezvényeken és a nyilvánosság fórumain; 

 b.) egy éven belül ismételten hívja össze az Országos Nyugdíjas Parlamentet és számoljon be az   

elvégzett munkájáról 

 

Budapest, 2017. május 17. 

 

 Az Országos Nyugdíjas Parlament helye: Országház Felsőházi Terem,  

Az Országos Nyugdíjas Parlament résztvevői: 414 küldött 


