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Az MKKSZ ORSZÁGOS NYUGDÍJAS TANÁCS (ONYT)
Állásfoglalása és programja a 2020-2025 évekre
az MKKSZ nyugdíjasokkal kapcsolatos érdekvédelméről
1. Az ONYT egyetért az MKKSZ 2020-2025 közötti időszakra szóló érdekképviseletiérdekvédelmi célkitűzéseiben megfogalmazott nyugdíjas érdekvédelmi célkitűzéssel
Az MKKSZ tevékenységében a nyugdíjas érdekvédelem minden tekintetben azonos
értékű és erejű az aktív munkavállalók érdekvédelmével.
Ez a követelmény a jövőben is irányadó. Nemcsak azért mert a nyugdíjasok életminősége
közvetlenül is befolyásolja az aktív korosztályok helyzetét, hanem azért is, mert az aktív
munkavállalás kötelező időtartama tendenciaszerűen növekszik. A munkaerőpiacon –
részben a tapasztalatok átadása, részben a munkaerőhiány, az egyéni nyugdíjak alacsony
volta miatt – jelentős a nyugdíjkorúak részvétele.
2.

Az ONYT egyetért az MKKSZ sztrájkharca során megfogalmazott nyugdíjas
érdekvédelmi célkitűzéssel
Ne csak az inflációhoz igazodjon a nyugdíjemelés! A nyugdíjas a közszférában is
dolgozhasson nyugdíja megtartása mellett!
a)

Ne csak az inflációhoz igazodjon a nyugdíjemelés! Módosuljanak a nyugdíjemelés
szabályai, annak érdekében, hogy megálljon a nyugdíjak leszakadása a bérektől és az
évekkel ezelőtt megállapított nyugdíjak leszakadása az újonnan megállapított
nyugdíjaktól! Ez hátrányosan érinti a közszféra nyugdíjasait is! Állítsa meg a kormány
a nyugdíjasok viszonylagos elszegényedését és tárgyaljon erről a nyugdíjas
szervezetekkel.
Ennek érdekében:
aa) nyugdíjemelés kiszámításánál térjenek vissza a vegyes indexálásra;
ab) nélkülözhetetlen, hogy a kormány tegyen javaslatot a korábbi nyugdíjak
viszonylagos értékvesztése okozta különbségek megszüntetésére;
ac) a kiadás részleges kompenzálása érdekében állítsák vissza a nyugdíjjárulék alap
felső határát.

b) A nyugdíjas a közszférában is dolgozhasson nyugdíja megtartása mellett – hasonlóan,
mint a versenyszférában! Ez segíthetné a közszférában meglévő munkaerőhiány
enyhítését is.

3.

Az ONYT fontosnak tartja, hogy az MKKSZ vezetése támogassa és segítse a nyugdíjasok
szerveződését,
a)

A szakszervezeti tagság folyamatos megtartása fontos szerepet kap a munkahelyi
kollektívával történő kapcsolattartásban,
b) a szakszervezeti közösség segíti a szabadidő hasznos és egészséges eltöltését,
c) a szakszervezeti szerveződés teszi lehetővé a nyugdíjasok sajátos érdekeinek
képviseletét.
4.

Az ONYT felkéri
a) az alapszervezeti vezetőket, hogy ösztönözzék és segítsék a nyugállományba vonuló
tagjaikat abban, hogy maradjanak az MKKSZ tagjai, valamint vonják be őket a
közösségi programjaikba;
b) a megyei titkárokat, hogy – igény esetén – segítsék a nyugdíjas alapszervezetek
létrejöttét illetve a működését;
c) a megyei titkárokat, hogy a megyei titkári értekezletekre, hívják meg az ONYT megyei
képviselőjét;
d) az elnökséget, hogy biztosítsa az ONYT működési költségeit, finanszírozza és segítse
az ONYT központi programjai, tájékoztatók, rendezvények megtartását;
e) valamennyi MKKSZ alapszervezet szakszervezeti vezetőt, hogy támaszkodjanak a
nyugdíjas tagjai tapasztalatára.

5.

Az MKKSZ 2020-2025 közötti időszakra szóló programjának megvalósítása érdekben az
ONYT tevékenysége során
a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

továbbra is összegyűjti az ONYT tagjain keresztül a nyugdíjas tagok problémáit, és
továbbítja azt az MKKSZ vezetése felé;
képviseli a nyugdíjasok érdekeit az MKKSZ vezetői fórumain, a SZEF Nyugdíjas
Választmányában, az ONYT választott képviselőin (OV tagok) és a NYOK
szervezetében választott tisztségviselői útján;
együttműködik az alapszervezeti vezetőkkel, megyei titkárokkal, nyugdíjas tagok
érdekében;
a nemzedékek együttműködése érdekében kapcsolatot tart az MKKSZ Ifjúsági
Képviseletével;
összefogja az ONYT tagjain és az ONYT-hez egyéni tagokon és csoportos csatlakozó
alapszervezetek kapcsolattartóin keresztül a nyugdíjas tagokat;
igény szerint országos nyugdíjas programok szervezésében részt vesz;
mozgósítja a nyugdíjasokat az MKKSZ országos programjaira;
felhívja a figyelmet – szükség és igény szerint – a rászoruló nyugdíjas tag szociális
támogatására;
véleményezi – ha lehetőség nyílik rá – a nyugdíjasokkal kapcsolatos jogszabály
tervezeteket;
az MKKSZ nyugdíjas tagjai – megválasztásuk, megbízásuk esetén – segítik az
MKKSZ vezető testületeinek (elnökség, felügyelőbizottság, Országos Választmány,
munkabizottságok) munkáját;
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k) az ONYT elnöke, - távollétében az alelnöke, általa megbízott ONYT elnökség tagja –
tanácskozási joggal, – részt vesz az MKKSZ elnökség ülésein és javaslatával segíti az
MKKSZ elnökség munkáját;
l) az ONYT küldöttei részt vesznek az MKKSZ Országos Választmány munkájában,
m) továbbítja az MKKSZ elnökének, mint a CESI alelnöke részére, továbbá a SZEF
Nyugdíjas Választmánya (SZNYV) elnökének az MKKSZ ONYT javaslatait,
valamint segíti az SZNYV tervezeteit, állásfoglalásait az általa képviselt nyugdíjas
szervezetek és nemzetközi szinten az Európai Nyugdíjasok, Időskorúak Szövetsége
(FERPA) felé, amely szervezetek partnerként részt vesznek az Európai Unió szociális
vitájában, ahol így áttételesen mi is részt veszünk;
n) a Nyugdíjasok Országos Képviselete (NYOK) tagjaként választott tisztségviselőin
keresztül is képviseli az MKKSZ nyugdíjas tagjait;
o) az MKKSZ honlapon közzéteszi az ONYT és a megyében működő alapszervezetek
nyugdíjas programjait, rendezvényeit;
p) támogatjuk az SZNYV kezdeményezését, hogy Országgyűlés hozza létre az idősügyi
ombudsman hivatalát;
q) támogatjuk mind azon velünk kapcsolatban levő nyugdíjas civil szervezetek,
kezdeményezéseit, célkitűzéseit, mely a méltó megélhetéshez szükséges, az
egészségügyi ellátás, megfizethető és jó minőségű megelőző és gyógyító ellátáshoz
jutás, tartós ápolás, a lakhatást és segítségnyújtást segíti elő;
r) véleményezzük a környezetvédelem, a klímaváltozás nyugdíjasokat is érintő
hatásaival kapcsolatos MKKSZ, SZNYV – ezen belül a NYUSZET – és a NYOK
előterjesztéseit;
s) szorgalmazza a nyugdíjas MKKSZ tagok kapcsolattartását segítő magán e-mail cím
bővítését;
t) szorgalmazzuk az ONYT tagok e-mailen keresztül történő értekezlet megtartását.

Budapest, 2021. szeptember 7.
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