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A SZEF Nyugdíjas Választmányának Programja
2019-2020

Tájékoztató
         A magyar ta	 rsadalom elo� regede	se is te	ny. Ahhoz, hogy az emberi me	 lto	 sa	 gnak 
megfelelo�  anyagi ko� rü� lme	nyek ko� zo� tt e	 ljen az ido� s ember (Eür. Szoc. Jogok Pille	 re, 15.§),
aze	rt kell dolgoznünk, hogy a nyügdí	jak va	 sa	 rlo	  e	 rte	ke	nek karbantarta	 sa	n e	s a jelenleg 
biztosí	tott jüttata	 sokon felü� l az ido� so� do�  emberek betegse	gmegelo� ze	se, a betegse	gek 
gyo	 gyí	ta	 sa	nak, rehabilita	 la	 sa	nak e	s a	pola	 sa	nak fejleszte	se elso� rendü�  fontossa	gü	 . 

 A SZEF Nyügdí	jas Va	 lasztma	nya ko� veteli, hogy az ido� seket ha	 tra	nyosan e	rinto�  
to� rve	nyek helyett olyan jogszaba	 lyokat alkossanak, amelyek leheto� ve	  teszik, hogy a 
nyügdí	jasok jo� vedelme	nek no� vekede	se a münkabe	rekhez kapcsolo	 do	  me	rte	kü�  legyen.

         A SZEF Nyügdí	jas Va	 lasztma	nya elfogadhatatlannak tartja, hogy a ma e	rve	nyben 
le	vo� , emlí	tett to� rve	nyek mellett a re	gebben mega	 llapí	tott nyügdí	jak e	vro� l-e	vre egyre 
nagyobb me	rte	kben elmaradnak a netto	  a	 tlagkeresetekto� l, so� t a velü� k azonos biztosí	ta	 si 
teljesí	tme	nyt (valoriza	 lt netto	  kereset, szolga	 lati ido� ) nyü	 jto	 k mostani indülo	  nyügdí	ja	 to	 l
is. A nyügdí	jakat e	rinto�  ha	 tra	nyos to� rve	nyek fenntarta	 sa a jelenben e	s a jo� vo� t tekintve is 
igazsa	gtalan e	s elfogadhatatlan. 

Csak a statisztikai infla	 cio	 nak megfelelo�  me	rte	kü�  nyügdí	jemele	s az alacsonyabb 
nyügdí	jjal rendelkezo� kne	 l abszolü	 t, a to� bbiekne	 l relatí	v elszege	nyede	shez vezetett. 
Ennek a helyzetnek a megva	 ltoztata	 sa	 t folyamatos ce	 lnak tekintjü� k. Ehhez elso� sorban a 
nyügdí	jasok valo	 di e	rdekeit ke	pviselo� , azoke	rt hata	 sosan felle	po� , nem csak hata	 sko� r 
ne	 lkü� li a	 l-e	 rdekke	pviseletre van szü� kse	g. Ennek megfelelo� en a jelenleg mü� ko� do�  e	 s 
hata	 sko� r ne	 lkü� li Ido� sek Tana	csa* felva	 lta	 sa lenne az egyik ce	 l.
Az MSZSZ, SZEF, NYOK, NYOSZ, Nyügd. Parlament Egyesü� let okto	 berben le	 trehozta a 
Nyügdí	jas Szervezetek Egyezteto�  egyesü� lt ero� vel (NYUSZET), amely fog dolgozni.

Az Eüro	 pai Unio	  a 2012-es e	vet az „Ido� sek Nemzetko� zi E; ve	nek” nyilva	ní	totta, nagyon 
sok olyan ce	 lt fogalmazott meg, melyek megvalo	 sí	ta	 sa felte	 tlenü� l szü� kse	ges a 
nyügdí	jasok e	 letmino� se	ge	nek javí	ta	 sa	hoz. Ennek alapja	n sza	mos feladat ve	grehajta	 sa	 t 
folyamatosan ko� veteljü� k a mindenkori korma	nyünkto	 l:

1. Az Orsza	ggyü� le	s alkossa meg az ido� sek jogait e	s szocia	 lis biztonsa	ga	 t szavatolo	  
„Ido� sü� gyi To� rve	nyt”. 
o Ez valo	 di ta	 rsadalmi pa	 rbesze	dre e	pü� ljo� n, azaz pa	 rtokto	 l fü� ggetlen 

szake	rto� k e	s a nyügdí	jasok e	rdekve	delmi ke	pviselo� i ke	szí	tse	k a javaslatot. 
o Elva	 rjük, hogy ne do� ntso� n a Korma	ny a nyügdí	jasokat e	rinto�  ke	rde	sekro� l 

elo� zetes nyügdí	jas egyeztete	s ne	 lkü� l.
o Ha a korma	ny tova	bbra sem hajlando	  az e	rdemi ta	 rsadalmi pa	 rbesze	dre 

(mint eddig), akkor a to� bbi nyügdí	jas szo� vetse	gekkel együ� tt ezt tova	bb  
ko� veteljü� k. 

2. Feladatünk - a nyügdí	jasok ma	s e	 rdekve	delmi ke	pviselo� ivel egyeztetve - az 
Ido� sü� gyi Strate	gia a	 tdolgoza	 sa, alkalmaza	 sa.

3. Ce	 lkitü� ze	seink, az e	 letmino� se	g javí	ta	 sa e	rdeke	ben:
o az ege	szse	gben elto� lto� tt nyügdí	jas e	vek sza	ma	nak no� vele	se,
o az ido� skori jo� vedelembiztonsa	g megteremte	se 
o az aktí	v münka	bo	 l nyügdí	jba vonüla	 s felte	 teleinek gondoza	 sa,
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o az aktí	v nyügdí	jas e	 let leheto� se	geinek fenntarta	 sa,
o a kü� lo� nbo� zo�  szolga	 ltata	 sok (ege	szse	gü� gyi, szocia	 lis, oktata	 si, kültüra	 lis

stb.) o� sszehangola	 sa az ido� so� do� k e	s ido� sek szü� kse	gleteinek e	s 
e	rdekeinek figyelembeve	tele	vel,

o a ko� zszfe	ra nyügdí	jasai münkave	gze	se korla	 toza	 sa	nak felolda	 sa,
o az ido� sek ha	 tra	nyos megkü� lo� nbo� ztete	se	nek mega	 llí	ta	 sa.

Fenti ce	 lkitü� ze	seink egybeesnek az Eüro	 pai Szakszervezeti Szo� vetse	g (ETUC) e	s az 
EüroBüsiness, münka	 ltato	 k szo� vetse	ge	vel 2016. decembere	ben ala	 í	rt „  Önálló   
Megállapodás az Aktív Idősödés és a Generációk Közötti Szolidaritás” nevü�  
dokümentüma	val amelyet az EU Bizottsa	 g elfogadott . 

Sajna	 latosan – e	s ero� feszí	te	seink ellene	re – a korma	ny illete	keseivel nem sikerü� lt eddig 
e	szreveheto�  va	 ltoztata	 st ele	rni. Terme	szetesen az ilyen ira	nyü	  e	rdekve	delmi 
teve	kenyse	gü� nket itthon e	s eüro	 pai szinten is folytatjük, ahol to� bbet tüdtünk ma	 r is 
ele	rni.

III. A nyugdíjak

         E; lesen ellenzü� nk minden fajta nyügdí	jcso� kkente	st. A nyügdí	jak felza	 rko	 ztata	 sa, 
emele	se a	 llami feladat. Elfogadhatatlan, hogy ezeket a felza	 rko	 ztata	 si ko� ltse	geket a 
nyügdí	jasokra terhelje	k. 
         Az Ido� sü� gyi Strate	gia	ban elfogadottakto	 l elte	ro� , a nyügdí	jakat e	rinto� , to� bbse	ge	ben 
ha	 tra	nyos e	s igazsa	gtalan jogszaba	 lyokat e	s to� rve	nyeket alkottak az elmü	 lt e	vekben. 
Ezeket felta	 rjük e	s o� sszefogva ma	s szakszervezeti konfo� dera	 cio	 k nyügdí	jas 
re	 tegszervezeteivel a korriga	 la	 sra kezdeme	nyeze	st teszü� nk. 

1. A nyügdí	jak e	rte	ka	 llo	 sa	 ga	nak mego� rze	se	e	 rt, no� vele	se	e	 rt ko� veteljü� k, hogy:
o az e	venke	nti emele	s a netto	  a	 tlagkereset no� vekede	se	vel azonos ara	nyü	  

legyen,
o az ün. valo	 s nyugdíjas fogyasztói kosarat vegyék figyelembe, tartalma	 t 

e	venke	nt
o vizsga	 lja	 k felü� l,
o Emelje	k az o� regse	gi teljes jogü	  nyügdí	jakat legala	bb a netto	  minima	 lbe	r 

65%-ra, e	s a tova	bbiakban fokozatosan ko� zelí	tse	k az alacsony hazai 
nyügdí	jakat az EU a	 tlaga	hoz!

o az indülo	  reálnyugdíj értéke az e	 letkor elo� re haladta	val nem romolhat. 
2.  A jelenlegi diszkriminatí	v rendszer megszü� ntete	se	e	 rt a	 llí	tsa	k vissza a

o korengedményes nyugdíjazás lehetőségét, valamint 
o a baleseti rokkantsági nyugdíjakat.

3.  Indí	tva	nyozzük, hogy az özvegyi nyugdíjjogosultság feléledésének határidejét állítsák
 vissza 15 évre, ezt a nyügdí	jkorhata	 r felemele	se indokolja.

4.  A Korma	ny dolgozzon ki:
o a re	gebben nyügdí	jba mentek re	sze	re méltányos nyugdíj korrekciós 

programot,
o  igazsa	gos, ara	nyos nyügdí	jrendszert. A jelenlegi igazsa	gtalan – egyre	szt 

millio	 s nyügdí	jakat e	s ma	 s re	szro� l sze	gyenteljesen alacsony ido� skori 
jo� vedelmeket eredme	nyezo�  – rendszert halade	ktalanül meg kell 
reforma	 lni; 
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o Emelje	k az o� regse	gi teljes jogü	  nyügdí	jakat legala	bb a netto	  minima	 lbe	r 65%-
a	 ra e	s a tova	bbiakban fokozatosan ko� zelí	tse	k az alacsony hazai nyügdí	jakat az 
EU a	 tlaga	hoz!

o A; llí	tsa	k vissza a nyügdí	jplafont, olyan - a rea	 ljo� vedelmek, valamint az a	 tlagos 
nyügdí	jak va	 ltoza	 sa	 t ko� veto� , dinamiküs -- felso�  hata	 rola	 ssal, ami a jelenlegi tü	 lzo	
ara	nytalansa	gokat orvosolja, a nyügdí	jasok ta	 rsadalmi integra	 cio	 ja	 t szolga	 lja.
 

IV. Egészségügy

1.          Ko� veteljü� k a szűrővizsgálatok széleskörű kiterjesztését, a betegse	gek megelo� ze	se	 t 
aze	rt, hogy az ege	szse	gesen elto� lto� tt ido� skori e	vek sza	ma no� vekedjen. Az ido� s, gyakran 
egyedü� l e	 lo�  beteg emberek a	pola	 sa elso� dlegesen ege	szse	g fenntarta	 si e	s csak 
ma	 sodlagosan szocia	 lis feladat. Az otthoni a	pola	 s, a rehabilita	 cio	  szeme	 lyi e	s technikai 
fejleszte	se soron kí	vü� li a	 llami feladat. (FERPA egyik akcio	 s terve!)
2.  A me	 lto	  ido� skor e	rdeke	ben a foga	 szati ella	 ta	 st meg kell va	 ltoztatni, ebben legyen 
elo� nyü� k az ido� seknek. A fogpótlás 85%-os támogatásával cso� kkentheto� k a 
belgyo	 gya	 szati panaszok.
3. Az ido� skorban a ko	 rha	zi ella	 ta	 sna	 l a va	 rakoza	si, sorban állási idő érezhető 
mérséklése a halálozás csökkentése érdekében követelmény.

V. Szociális ellátás

1.  Megszerzett jogke	nt – ko� veteljü� k, hogy a kedvezme	nyes ütaza	 si ko� ltse	geket 
semmilyen bürkolt mo	 don ne emelje	k, szüntessék meg a már bevezetett utazási 
korlátozásokat.

2. Az ido� skori gondoza	st, a ha	zi ella	 ta	 st -- kü� lo� no� sen az egyedü� l e	 lo� k esete	ben -- az
alapella	 ta	 s kerete	ben sü� rgo� sen, teljes ko� rü� en meg kell valo	 sí	tani. Ido� sotthonok 
le	 tesí	te	se, a megle	vo� k felü	 jí	ta	 sa, az elfogadhatatlan, helyenke	nt emberhez nem 
me	 lto	  ko� rü� lme	nyek felsza	mola	 sa a	 llami e	s o� nkorma	nyzati feladat. 

3.      Anyagi e	s technikai felte	 telek biztosí	ta	 sa az ido� sek e	 letfogytig tarto	  tanüla	 sa	hoz az 
a	 llam va	 llalt feladata, a leheto� se	gekro� l mindig adünk ta	 je	koztata	 st. 

4.    A ta	 rsadalomnak biztosí	tani kell az idős népesség részére a megfelelő lakhatás, a 
lakástámogatás, a megélhetés és az egészségügyi ellátás európai polgárhoz méltó 
színvonalát. (Eür. Szoc. Jogok Pille	 re). Az erre ira	nyülo	  minden hazai e	s nemzetko� zi 
kezdeme	nyeze	st ta	mogatünk.

6.    Tova	bbra is nélkülözhetetlennek tartjuk a nyugdíjasok üdülésének állami 
támogatását.

VI. Munkavállalás, társadalmi élet

1.  Folyamatos ke	pze	s szü� kse	ges aze	rt, hogy az ido� sek isme	t bekapcsolo	 dhassanak a 
mino� se	gi alkalmaztata	 sba. Olyan münkako� rü� lme	nyeket kell teremteni, amelyek 
alkalmazkodnak az ido� so� do�  münkava	 llalo	 k ke	szse	geihez, ke	pesse	geihez e	s leheto� ve	  
teszik a felhalmozo	 dott tüda	 s e	s tapasztalat tova	bbada	 sa	 t a fiatalabbaknak.    (ETUC 
mega	 llapoda	 s ve	grehajta	 sa	nak figyelemmel ko� vete	se)
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2.  A SZEF Nyügdí	jas Va	 lasztma	nya nagyon fontosnak tartja, hogy az időskorúak, a 
nyugdíjasok részt vegyenek a társadalmi élet minden területén korüknak e	s 
e	rdeklo� de	sü� knek megfelelo� en. Ennek e	rdeke	ben napi ta	 je	koztata	 st adünk minden 
fontos eseme	nyro� l elso� sorban a nyügdí	jasokat e	rinto�  te	ma	kro	 l. 
o Kültüra	 lis, szakszervezet politikai e	s szocia	 lis felvila	 gosí	ta	 ssal szolga	 lünk a 

nyügdí	jasaink re	sze	re, ami a kirekesztés és az idősek elszigetelése ellen hat.

3.  Sze	 lesí	teni kellene a kü� lo� nbo� zo�  orsza	 gos me	dia	ban (ra	dio	 , tv, napilapok, 
ko� zo� sse	gi oldalak) nyügdí	jasaink megszo	 lala	 si leheto� se	geit, hogy a ta	 rsadalom jobban 
megismerje proble	ma	 inkat, elva	 ra	 sainkat, reme	nyeinket.  Ennek a SZEF re	sze	ro� l me	g 
vannak hia	nyossa	gok, ba	 r a me	dia	ban megszo	 lalo	 kat mi is felke	szí	tjü� k.

4. Amint emlí	tettem, Nyügdí	jas Va	 lasztma	nyünk az ido� seket, a nyügdí	jakat e	rinto�  
ke	rde	sekben együ� ttmü� ko� dik a magyar szakszervezeti konfo� dera	 cio	 k hasonlo	  
szervezeteivel, mint a Nyügdí	jasok Orsza	gos Ke	pviselete	vel (NYOK), a Magyar 
Nyügdí	jasok Egyesü� leteinek Orsza	gos Szo� vetse	ge	vel (NYOSZ) e	s a Nyügdí	jas Parlament 
Egyesü� lettel. 

VII. Nemzetközi tevékenység

Nyügdí	jas Tagozatünk egyik alapveto�  feladata	nak tartja a jo� vo� ben is a nyügdí	jasok 
nemzetko� zi szervezeteivel valo	  együ� ttmü� ko� de	st, kiemelten az ETUC-al (EUROPEAN TRADE 

UNION CONFEDERATION) e	s az Eüro	 pai Nyügdí	jasok, Ido� skorü	 ak Szo� vetse	ge	vel a FERPA-val 
(FÉDÉRATION EUROPÉENNE DES RETRAITÉS ET DES PERSONNES ÂGÉES), amely szervezetek partnerke	nt re	szt 
vesznek az Eüro	 pai Unio	  szocia	 lis vita	 ja	ban, ahol í	gy a	 tte	 telesen mi is re	szt veszü� nk.
Szorgalmazna	nk a ke	 toldalü	  nemzetko� zi kapcsolatok kialakí	ta	 sa	 t a tapasztalatok 
a	 tve	 tele	re. (Elso� sorban szlova	k e	s osztra	k (OH GB) nyügdí	jas szervezettel)

A fent felsorolt terveink egy re	sze	t bee	pí	thettü� k a FERPA to� rekve	seinek lista	 ja	ba. 
Tekintettel arra, hogy az eüro	 pai ünio	 s lakossa	g mintegy negyede 65 e	ven felü� li 
e	 letkorü	 , eze	rt ünio	 s szinten sok ko� vetele	sü� nk bekerü� lt az EU aja	nla	 sai ko� ze	  (pl. az 
Eüro	 pai Szocia	 lis Jogok Pille	 re	be) . Terme	szetesen a megvalo	 sí	ta	 s a taga	 llamok 
hata	 sko� re	be, korma	nyaikto	 l fü� gg, de ennek az elismertete	se a mi feladatünk.

VIII. További célok

A SZEF Nyügdí	jas Va	 lasztma	nya a saja	 t programja	ban megfogalmazott ce	 lok ele	re	se e	s 
megvalo	 sí	ta	 sa e	rdeke	ben a feladatterve	 t e	venke	nt felü� lvizsga	 lja.

Az ala	bbi münkabizottsa	 gokat hozzük le	 tre:
1. ko� zgazdasa	gi, jogi ke	rde	sek
2. ege	szse	gü� gy, gondoza	 s
3. oktata	 s, szabadido�  elto� lte	s, kültü	 ra
4. szerveze	si
5. nemzetko� zi ke	rde	sek.

2019-ben a Nyügdí	jas Va	 lasztma	ny november folyama	n va	 lasztma	nyi e	 rtekezletet tart.
Re	sztvevo� : 15 fo�
Ke	re	sü� nk: poga	 csa, ka	 ve	 , ví	z, de	 lben szendvics a re	szü� kre ko� ltse	g:

2020-ban tervezett:
- FERPA fo� titka	 r la	 togata	 sa janüa	 rban
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Ke	re	sü� nk: Vacsora, ebe	d (konf. elno� ko� kkel, EU parlm. ke	pv., OGY szoc.biz. 
elno� kkel valo	  tala	 lk.) ko� ltse	g: MASZSZ-al ko� zo� sen

- Nyügd. Va	 lasztma	ny ü� le	se ma	 rc.-a	pr.
o Re	sztvevo� k: 15 fo�
o Ke	re	sü� nk: poga	 csa, ka	 ve	 , ví	z, de	 lben szendvics a re	szü� kre
o ko� ltse	g:

- Nyügdí	jas ü� gyekro� l ta	 je	koztata	 s, ismeret bo� ví	te	s sze	 lesebb ko� rben meghí	vott 
elo� ado	 kkal (25-30 fo� nek) szept.-okt. folyama	n

o Kérésünk: pogácsa, kávé, víz
o költség: 

- Szakszervezetek nyügdí	jas vezeto� ivel valo	  2 e	 rtekezlet (10 fo� )
o Kérésünk: pogácsa, kávé, víz
o 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 Ido� sek Tana	 csa:


