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A SZEF Nyugdíjas Választmányának Programja
2019-2020
Tájékoztató
A magyar tá rsadalom elö regedése is tény. Ahhoz, hogy az emberi méltó sá gnak
megfelelő anyagi kö rü lmények kö zö tt éljen az idő s ember (Eur. Szoc. Jogok Pillére, 15.§),
azért kell dolgoznunk, hogy a nyugdíjak vá sá rló értékének karbantartá sá n és a jelenleg
biztosított juttatá sokon felü l az idő sö dő emberek betegségmegelő zése, a betegségek
gyó gyítá sá nak, rehabilitá lá sá nak és á polá sá nak fejlesztése első rendű fontossá gú .
A SZEF Nyugdíjas Vá lasztmá nya kö veteli, hogy az idő seket há trá nyosan érintő
tö rvények helyett olyan jogszabá lyokat alkossanak, amelyek lehető vé teszik, hogy a
nyugdíjasok jö vedelmének nö vekedése a munkabérekhez kapcsoló dó mértékű legyen.
A SZEF Nyugdíjas Vá lasztmá nya elfogadhatatlannak tartja, hogy a ma érvényben
lévő , említett tö rvények mellett a régebben megá llapított nyugdíjak évrő l-évre egyre
nagyobb mértékben elmaradnak a nettó á tlagkeresetektő l, ső t a velü k azonos biztosítá si
teljesítményt (valorizá lt nettó kereset, szolgá lati idő ) nyú jtó k mostani induló nyugdíjá tó l
is. A nyugdíjakat érintő há trá nyos tö rvények fenntartá sa a jelenben és a jö vő t tekintve is
igazsá gtalan és elfogadhatatlan.
Csak a statisztikai inflá ció nak megfelelő mértékű nyugdíjemelés az alacsonyabb
nyugdíjjal rendelkező knél abszolú t, a tö bbieknél relatív elszegényedéshez vezetett.
Ennek a helyzetnek a megvá ltoztatá sá t folyamatos célnak tekintjü k. Ehhez első sorban a
nyugdíjasok való di érdekeit képviselő , azokért hatá sosan fellépő , nem csak hatá skö r
nélkü li á l-érdekképviseletre van szü kség. Ennek megfelelő en a jelenleg mű kö dő és
hatá skö r nélkü li Idő sek Taná csa* felvá ltá sa lenne az egyik cél.
Az MSZSZ, SZEF, NYOK, NYOSZ, Nyugd. Parlament Egyesü let októ berben létrehozta a
Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető egyesü lt erő vel (NYUSZET), amely fog dolgozni.
Az Euró pai Unió a 2012-es évet az „Idő sek Nemzetkö zi É vének” nyilvá nította, nagyon
sok olyan célt fogalmazott meg, melyek megvaló sítá sa feltétlenü l szü kséges a
nyugdíjasok életminő ségének javítá sá hoz. Ennek alapjá n szá mos feladat végrehajtá sá t
folyamatosan kö veteljü k a mindenkori kormá nyunktó l:
1.

2.
3.

Az Orszá ggyű lés alkossa meg az idő sek jogait és szociá lis biztonsá gá t szavatoló
„Idő sü gyi Tö rvényt”.
o Ez való di tá rsadalmi pá rbeszédre épü ljö n, azaz pá rtoktó l fü ggetlen
szakértő k és a nyugdíjasok érdekvédelmi képviselő i készítsék a javaslatot.
o Elvá rjuk, hogy ne dö ntsö n a Kormá ny a nyugdíjasokat érintő kérdésekrő l
elő zetes nyugdíjas egyeztetés nélkü l.
o Ha a kormá ny tová bbra sem hajlandó az érdemi tá rsadalmi pá rbeszédre
(mint eddig), akkor a tö bbi nyugdíjas szö vetségekkel együ tt ezt tová bb
kö veteljü k.
Feladatunk - a nyugdíjasok má s érdekvédelmi képviselő ivel egyeztetve - az
Idő sü gyi Stratégia á tdolgozá sa, alkalmazá sa.
Célkitű zéseink, az életminő ség javítá sa érdekében:
o az egészségben eltö ltö tt nyugdíjas évek szá má nak nö velése,
o az idő skori jö vedelembiztonsá g megteremtése
o az aktív munká bó l nyugdíjba vonulá s feltételeinek gondozá sa,
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o az aktív nyugdíjas élet lehető ségeinek fenntartá sa,
o a kü lö nbö ző szolgá ltatá sok (egészségü gyi, szociá lis, oktatá si, kulturá lis
stb.) ö sszehangolá sa az idő sö dő k és idő sek szü kségleteinek és
érdekeinek figyelembevételével,
o a kö zszféra nyugdíjasai munkavégzése korlá tozá sá nak feloldá sa,
o az idő sek há trá nyos megkü lö nbö ztetésének megá llítá sa.
Fenti célkitű zéseink egybeesnek az Euró pai Szakszervezeti Szö vetség (ETUC) és az
EuroBusiness, munká ltató k szö vetségével 2016. decemberében alá írt „Önálló
Megállapodás az Aktív Idősödés és a Generációk Közötti Szolidaritás” nevű
dokumentumá val amelyet az EU Bizottsá g elfogadott .
Sajná latosan – és erő feszítéseink ellenére – a kormá ny illetékeseivel nem sikerü lt eddig
észrevehető vá ltoztatá st elérni. Természetesen az ilyen irá nyú érdekvédelmi
tevékenységü nket itthon és euró pai szinten is folytatjuk, ahol tö bbet tudtunk má r is
elérni.
III.

A nyugdíjak

É lesen ellenzü nk minden fajta nyugdíjcsö kkentést. A nyugdíjak felzá rkó ztatá sa,
emelése á llami feladat. Elfogadhatatlan, hogy ezeket a felzá rkó ztatá si kö ltségeket a
nyugdíjasokra terheljék.
Az Idő sü gyi Stratégiá ban elfogadottaktó l eltérő , a nyugdíjakat érintő , tö bbségében
há trá nyos és igazsá gtalan jogszabá lyokat és tö rvényeket alkottak az elmú lt években.
Ezeket feltá rjuk és ö sszefogva má s szakszervezeti konfö derá ció k nyugdíjas
rétegszervezeteivel a korrigá lá sra kezdeményezést teszü nk.
1. A nyugdíjak értéká lló sá gá nak megő rzéséért, nö veléséért kö veteljü k, hogy:
o az évenkénti emelés a nettó á tlagkereset nö vekedésével azonos ará nyú
legyen,
o az un. való s nyugdíjas fogyasztói kosarat vegyék figyelembe, tartalmá t
évenként
o vizsgá ljá k felü l,
o Emeljék az ö regségi teljes jogú nyugdíjakat legalá bb a nettó minimá lbér
65%-ra, és a tová bbiakban fokozatosan kö zelítsék az alacsony hazai
nyugdíjakat az EU á tlagá hoz!
o az induló reálnyugdíj értéke az életkor elő re haladtá val nem romolhat.
2. A jelenlegi diszkriminatív rendszer megszü ntetéséért á llítsá k vissza a
o korengedményes nyugdíjazás lehetőségét, valamint
o a baleseti rokkantsági nyugdíjakat.
3. Indítvá nyozzuk, hogy az özvegyi nyugdíjjogosultság feléledésének határidejét állítsák
vissza 15 évre, ezt a nyugdíjkorhatá r felemelése indokolja.
4. A Kormá ny dolgozzon ki:
o a régebben nyugdíjba mentek részére méltányos nyugdíj korrekciós
programot,
o igazsá gos, ará nyos nyugdíjrendszert. A jelenlegi igazsá gtalan – egyrészt
millió s nyugdíjakat és má s részrő l szégyenteljesen alacsony idő skori
jö vedelmeket eredményező – rendszert haladéktalanul meg kell
reformá lni;
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o Emeljék az ö regségi teljes jogú nyugdíjakat legalá bb a nettó minimá lbér 65%á ra és a tová bbiakban fokozatosan kö zelítsék az alacsony hazai nyugdíjakat az
EU á tlagá hoz!
o Á llítsá k vissza a nyugdíjplafont, olyan - a reá ljö vedelmek, valamint az á tlagos
nyugdíjak vá ltozá sá t kö vető , dinamikus -- felső hatá rolá ssal, ami a jelenlegi tú lzó
ará nytalansá gokat orvosolja, a nyugdíjasok tá rsadalmi integrá ció já t szolgá lja.
IV.

Egészségügy

1.

Kö veteljü k a szűrővizsgálatok széleskörű kiterjesztését, a betegségek megelő zését
azért, hogy az egészségesen eltö ltö tt idő skori évek szá ma nö vekedjen. Az idő s, gyakran
egyedü l élő beteg emberek á polá sa első dlegesen egészség fenntartá si és csak
má sodlagosan szociá lis feladat. Az otthoni á polá s, a rehabilitá ció személyi és technikai
fejlesztése soron kívü li á llami feladat. (FERPA egyik akció s terve!)
2.
A méltó idő skor érdekében a fogá szati ellá tá st meg kell vá ltoztatni, ebben legyen
elő nyü k az idő seknek. A fogpótlás 85%-os támogatásával csö kkenthető k a
belgyó gyá szati panaszok.
3.
Az idő skorban a kó rhá zi ellá tá sná l a vá rakozá si, sorban állási idő érezhető
mérséklése a halálozás csökkentése érdekében követelmény.
V. Szociális ellátás
1.
Megszerzett jogként – kö veteljü k, hogy a kedvezményes utazá si kö ltségeket
semmilyen burkolt mó don ne emeljék, szüntessék meg a már bevezetett utazási
korlátozásokat.
2.

Az idő skori gondozá st, a há zi ellá tá st -- kü lö nö sen az egyedü l élő k esetében -- az
alapellá tá s keretében sü rgő sen, teljes kö rű en meg kell való sítani. Idő sotthonok
létesítése, a meglévő k felú jítá sa, az elfogadhatatlan, helyenként emberhez nem
méltó kö rü lmények felszá molá sa á llami és ö nkormá nyzati feladat.

3. Anyagi és technikai feltételek biztosítá sa az idő sek életfogytig tartó tanulá sá hoz az
á llam vá llalt feladata, a lehető ségekrő l mindig adunk tá jékoztatá st.
4. A tá rsadalomnak biztosítani kell az idős népesség részére a megfelelő lakhatás, a
lakástámogatás, a megélhetés és az egészségügyi ellátás európai polgárhoz méltó
színvonalát. (Eur. Szoc. Jogok Pillére). Az erre irá nyuló minden hazai és nemzetkö zi
kezdeményezést tá mogatunk.
6. Tová bbra is nélkülözhetetlennek tartjuk a nyugdíjasok üdülésének állami
támogatását.
VI.

Munkavállalás, társadalmi élet

1.
Folyamatos képzés szü kséges azért, hogy az idő sek ismét bekapcsoló dhassanak a
minő ségi alkalmaztatá sba. Olyan munkakö rü lményeket kell teremteni, amelyek
alkalmazkodnak az idő sö dő munkavá llaló k készségeihez, képességeihez és lehető vé
teszik a felhalmozó dott tudá s és tapasztalat tová bbadá sá t a fiatalabbaknak. (ETUC
megá llapodá s végrehajtá sá nak figyelemmel kö vetése)
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2.
A SZEF Nyugdíjas Vá lasztmá nya nagyon fontosnak tartja, hogy az időskorúak, a
nyugdíjasok részt vegyenek a társadalmi élet minden területén koruknak és
érdeklő désü knek megfelelő en. Ennek érdekében napi tá jékoztatá st adunk minden
fontos eseményrő l első sorban a nyugdíjasokat érintő témá kró l.
o Kulturá lis, szakszervezet politikai és szociá lis felvilá gosítá ssal szolgá lunk a
nyugdíjasaink részére, ami a kirekesztés és az idősek elszigetelése ellen hat.
3.
Szélesíteni kellene a kü lö nbö ző orszá gos médiá ban (rá dió , tv, napilapok,
kö zö sségi oldalak) nyugdíjasaink megszó lalá si lehető ségeit, hogy a tá rsadalom jobban
megismerje problémá inkat, elvá rá sainkat, reményeinket. Ennek a SZEF részérő l még
vannak hiá nyossá gok, bá r a médiá ban megszó laló kat mi is felkészítjü k.
4.
Amint említettem, Nyugdíjas Vá lasztmá nyunk az idő seket, a nyugdíjakat érintő
kérdésekben együ ttmű kö dik a magyar szakszervezeti konfö derá ció k hasonló
szervezeteivel, mint a Nyugdíjasok Orszá gos Képviseletével (NYOK), a Magyar
Nyugdíjasok Egyesü leteinek Orszá gos Szö vetségével (NYOSZ) és a Nyugdíjas Parlament
Egyesü lettel.
VII. Nemzetközi tevékenység
Nyugdíjas Tagozatunk egyik alapvető feladatá nak tartja a jö vő ben is a nyugdíjasok
nemzetkö zi szervezeteivel való együ ttmű kö dést, kiemelten az ETUC-al (EUROPEAN TRADE
UNION CONFEDERATION) és az Euró pai Nyugdíjasok, Idő skorú ak Szö vetségével a FERPA-val
(FÉDÉRATION EUROPÉENNE DES RETRAITÉS ET DES PERSONNES ÂGÉES), amely szervezetek partnerként részt
vesznek az Euró pai Unió szociá lis vitá já ban, ahol így á ttételesen mi is részt veszü nk.
Szorgalmazná nk a kétoldalú nemzetkö zi kapcsolatok kialakítá sá t a tapasztalatok
á tvételére. (Első sorban szlová k és osztrá k (Ö GB) nyugdíjas szervezettel)
A fent felsorolt terveink egy részét beépíthettü k a FERPA tö rekvéseinek listá já ba.
Tekintettel arra, hogy az euró pai unió s lakossá g mintegy negyede 65 éven felü li
életkorú , ezért unió s szinten sok kö vetelésü nk bekerü lt az EU ajá nlá sai kö zé (pl. az
Euró pai Szociá lis Jogok Pillérébe) . Természetesen a megvaló sítá s a tagá llamok
hatá skö rébe, kormá nyaiktó l fü gg, de ennek az elismertetése a mi feladatunk.
VIII. További célok
A SZEF Nyugdíjas Vá lasztmá nya a sajá t programjá ban megfogalmazott célok elérése és
megvaló sítá sa érdekében a feladattervét évenként felü lvizsgá lja.
Az alá bbi munkabizottsá gokat hozzuk létre:
1. kö zgazdasá gi, jogi kérdések
2. egészségü gy, gondozá s
3. oktatá s, szabadidő eltö ltés, kultú ra
4. szervezési
5. nemzetkö zi kérdések.
2019-ben a Nyugdíjas Vá lasztmá ny november folyamá n vá lasztmá nyi értekezletet tart.
Résztvevő : 15 fő
Kérésü nk: pogá csa, ká vé, víz, délben szendvics a részü kre kö ltség:
2020-ban tervezett:
- FERPA fő titká r lá togatá sa januá rban
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Kérésü nk: Vacsora, ebéd (konf. elnö kö kkel, EU parlm. képv., OGY szoc.biz.
elnö kkel való talá lk.) kö ltség: MASZSZ-al kö zö sen
-

Nyugd. Vá lasztmá ny ü lése má rc.-á pr.
o Résztvevő k: 15 fő
o Kérésü nk: pogá csa, ká vé, víz, délben szendvics a részü kre
o kö ltség:

-

Nyugdíjas ü gyekrő l tá jékoztatá s, ismeret bő vítés szélesebb kö rben meghívott
elő adó kkal (25-30 fő nek) szept.-okt. folyamá n
o
o

-

Kérésünk: pogácsa, kávé, víz
költség:

Szakszervezetek nyugdíjas vezető ivel való 2 értekezlet (10 fő )
o
o

Kérésünk: pogácsa, kávé, víz
költség:

----------------------------------------------------------------

* 712/2014. (XII. 5.) Korm. határozat az Idősek Tanácsáról
3. A Tanács
a) elnöke a miniszterelnök, akit akadályoztatása esetén a Tanács
alelnöke helyettesít,
b) alelnöke az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és
ifjúságügyért felelős államtitkára,
c) tagjait - tizenkét főt - a miniszterelnök kéri fel részben az idősügy
területén működő civil szervezetek javaslata alapján, részben a
tudományos élet, a demográfia, a szociálpolitika, a helyi
önkormányzatok, a vallási közösségek és a civil szervezetek
szakemberei közül.
4. A Tanács megbízatása megszűnik a Kormány megbízatásának
megszűnésével. A Tanácsot a megbízatásának megszűnését követő hatvan
napon belül újjá kell alakítani.
Az Idő sek Taná csa:

