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Nyílt levél Orbán Viktorhoz és a Kormányhoz
2017. január 25.
Nyugdíjas mozgalom országos szervezetei

Alulírottak, a nyugdíjas mozgalom országos szervezeteinek képviselıi nyílt levéllel
fordulunk Orbán Viktor miniszterelnökhöz, Magyarország kormányához, hogy a nyilvánosság
útján mutassuk be a nyugdíjasok gondjait, ismertessük elvárásainkat, közös
törekvéseinket. Tesszük ezt azért, mert az elmúlt 6 évben nem volt olyan fórum, ahol
ennek a jelentıs számú társadalmi csoportnak a helyzetérıl közvetlenül mondhatunk volna
el véleményünket.
A nyugdíjpolitika folyamatosan – világméretekben is – a figyelem középpontjába került.
Világjelenség a társadalmak népességének elöregedése, amely a nyugdíjrendszerek
fenntarthatatlanságával riogatja a nyugdíjban lévıket és az ebbe az élethelyzetbe
kerülıket.
A nyugdíjasok képviseletében kezdeményezéseket akarunk tenni, sorsunk alakításába bele
akarunk szólni. Elfogadhatatlan, hogy az idıs társadalmat a hatalom a játékszerének
tekinti.
Mélyen sérti az idısek önérzetét az a politika részérıl szó nélkül hagyott közvélekedés,
miszerint az öregek felélik a jövıt, elveszik a fiatalok kenyerét. Visszautasítjuk azt a hamis
látszatot, hogy a nyugdíj adomány a mindenkori hatalom részérıl. Mi a nyugdíjunkért
becsülettel megdolgoztunk, amelyet kötelezı biztosítási alapon, a munkában töltött évek
jövedelmei után befizetett járulékokkal alapoztunk meg.
A nyugdíjasok nem eltartottak!
Azt látjuk, hogy a kormány érdekeinket figyelmen kívül hagyja, a párbeszédtıl, partneri
kapcsolattól elzárkózik.
Érdemi párbeszédre tartunk igényt!
A jelenlegi nyugdíjrendszer nem ad garanciát a nyugdíjasoknak és a következı generációk
számára a kiszámítható élethez.
Kiszámítható, átlátható nyugdíjpolitikára van szükség a nyugdíjasok és a következı
fiatal generáció érdekében!
A kormány már korábban bejelentette, megalázó 0,9%-os jövı évi nyugdíjemelési terve a
nyugdíjasok tőrıképességének határát is átlépte. Az 1,6 %-os nyugdíjemelés sok nyugdíjast
elbizonytalanított, nem értik, milyen számítások alapján lett az megállapítva. Az MNB már
korábban magasabb inflációs elırejelzést hozott nyilvánosságra és akkor még nem volt
ismert a bérek jelentıs növelésére vonatkozó megállapodás, amely az infláció további
növekedését is jelenti. Az inflációt követı nyugdíjemelés elfogadhatatlan, mert az
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jelentısen elmarad a bérek növekedésétıl, mert az megtévesztı, mivel nem számol a
nyugdíjas fogyasztói kosárral. Új, igazságosabb nyugdíjemelési módszer kidolgozására,
bevezetésére van szükség, amellyel elkerülhetı a nyugdíjasok elszegényedése. A
nyugdíjasok nagy részének anyagi helyzete már így is elkeserítı, több, mint fele a
létminimum alatt él. Az öregségi nyugdíjminimumot kilencedik éve nem emelték. Sok
család egyetlen jövedelmi forrása a nagyszülı nyugdíja. Ránk nincs pénz, de a határon
túliak tömegének mi fizetjük a nyugdíját, a kormánypárt politikai céljai érdekében.
Nem fogadjuk el a 13. havi nyugdíj visszapótlásával kapcsolatos propagandát sem. Nem
igaz, hogy a nyugdíjasok az utóbbi hat év nyertesei.
A nyugdíjakat meg kell védeni, a társadalmi igazságosságnak megfelelı nyugdíjemelést
kell biztosítani!
Az egész idıs társadalmat végveszélybe sodorja az egészségügy állapota, és az ellátó
rendszer hibái. A szociális ellátások leépítése, hozzáférése, finanszírozása társadalmi
feszültségek forrása.
A kormány nyugdíjas politikája lemondott az idıs emberekrıl!
Végképp elfogadhatatlan, hogy Magyarországon 120 év után megszőnt a társadalombiztosítás. Már a kifejezés sem szerepel az Alaptörvényben. Az egészségügyi és nyugdíjellátás
nálunk már nem alkotmányos jog, holott ez az állampolgár és az állam közötti nagy
társadalmi szerzıdésen alapszik.
Az eddig tett nyugdíjintézkedéseket elégtelennek tekintjük, a kialakult nyugdíjpolitika
gyakorlatát elfogadhatatlannak tartjuk!
Követeljük, hogy az Alaptörvény garantálja a nyugdíjasok megélhetési, egészségügyi és
szociális biztonságát!
A hosszú távú Idısügyi Nemzeti Stratégiát a parlament 2009-ben egyhangúlag elfogadta,
az abban meghatározott célkitőzések megvalósítása 2010 után leállt.
Követeljük a kormány tegyen intézkedéseket a méltó idıskor megteremtése, az
idısbarát szolgáltatások rendszerszerő kiépítése érdekében.
A változás megkerülhetetlen. Szövetségesként, együttmőködı partnerként szívesen
munkálkodunk, bármilyen elıremutató, demokratikus mozgalmi erıvel, törekvéssel.
Budapest, 2016. december 12.
Tóth Mihály, a MASZSZ Nyugdíjas Tagozatának elnöke
Földényi György, a NYOK elnöke
Némethné Jankovics Györgyi, a NYOSZ elnöke
Dr. Majer Lajos, a SZEF Nyugdíjas Választmánya elnöke
Simon Dezsı, a Vasutasok Szakszervezete Országos Nyugdíjas Szervezete elnöke

Továbbá:
Az idısügyi kabinetben munkálkodó szervezeti vezetık továbbá kiemelik az Idısügyi
Tanács jogszerő mőködésének helyreállítását, az idıs szervezetek -. mint „hivatásos”
érdekvédık – és a kormányzat partneri kapcsolatának helyreállítását. Kívánatosnak tartják,
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hogy készüljön ajánlás a helyben / települési, megyei / mőködı idısügyi tanácsok
munkájának hatékonyabbá és hasznosabbá tételének érdekében.
A munkacsoport tagjai egyetértenek abban, hogy az idıs szervezetek állami
finanszírozásá-hoz normatív alapú elképzelés kidolgozására, majd bevezetésére van
szükség.
Némethné Jankovics Györgyi
NYOSZ elnök
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