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Idén januárban több mint 1 millió nyugdíj nem érte el a 79 757 forintos létminimumot, de
a generációnak más problémái is akadnak, amelyre a politikától várnak választ. Az MSZP
sokat ígér, de állítja: van fedezet.
A nyugdíj nem adomány, hanem munkával és járulékfizetéssel szerzett jog. Ez az alapja az
MSZP nyugdíjas csomagjának, amelyet az év elsı felében minden megyében és a
fıvárosban is megtartott nyugdíjas parlamenteken elhangzott érvek alapján a párt
választmányának nyugdíjas kabinetje formált programmá. Az idısek társadalmának
elvárásaira a szocialisták miniszterelnök jelöltje, Botka László a múlt héten az Országos
Nyugdíjas Parlament ülésén más javaslatok mellett a 13. havi nyugdíj visszaállításának
tervével is reagált, de a 414 küldött semmit nem akart a véletlenre bízni: a köztársasági
elnöknek címzett levelükben 18 jogszabály módosításához vagy megteremtéséhez kértek
segítségét.
A kérések közt szerepel, hogy az éves nyugdíj-emeléseknél az infláció mellett a
béremelkedés mértékét is vegyék figyelembe, a nyugdíjminimum a mostani 28 500 forintról
legalább 50 ezerre emelkedjen, rugalmasan, tehát a korhatár elıtt és után is nyugdíjba
lehessen menni kisebb vagy nagyobb nyugdíj összeggel. Kérik továbbá, hogy az egészségre
ártalmas munkakörökbıl korábban lehessen elmenni pihenni, töröljék el a korábbi
szolgálati nyugdíjakat sújtó adót, a közszférában is dolgozhasson tovább, akinek a
munkájára szükség lenne, aki pedig más területen szeretne a korhatár betöltése után is
dolgozni, az adó -és járulékmentesen tehesse ezt. A nyugdíjas társadalom azt várja, hogy
65 év felett a krónikus betegségek gyógyszereit ingyen kaphassa, hogy fejlesszék az
idısotthoni hálózatot, ingyenes távfelügyeleti rendszert mőködtessen az állam, az országos
szervezeteik részvételével indítsák újra az Idısügyi Tanácsot. Külföldön élı gyerekeik és
unokáik meglátogatásakor használható nemzetközi nyugdíjas igazolványra lenne szükségük,
és folyamatosan ellenırizni szeretnék a Nyugdíjbiztosítási Alap mőködését is.
Az MSZP választmányának nyugdíjas kabinetje mindezt meg is ígérné a generációnak, de
ezeken túl visszaállítaná a nyugdíjplafont is, mert igazságtalannak tartja az utóbbi
években kifizetett milliós havi nyugdíjakat, visszavezetné az úgynevezett töredék idık
elszámolását, vagyis a korábban szerzett korkedvezményeket beszámítaná a kezdı
nyugdíjba. Szigorúbban büntetnék az idısek ellen elkövetett bőncselekményeket és
visszaállítanák a rokkantsági- és baleseti nyugdíjak védelmét. A követelésekrıl az MSZP
parlamenti vitanapot kezdeményezett még a tavaszi ülésszak lezárása elıtt, döntés még
nincs, hogy megtartják-e. Az ellenzéki párt frakciója közben egy jövı évi költségvetéshez
beadott módosító indítványban tüntette fel, honnan lenne fedezet a Botka László által
bejelentett 13. havi nyugdíj 272,5 milliárd forintjára.
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Korózs Lajos emlékeztetett rá, hogy a NAV 637 milliárd forint behajthatatlannak ítélt adót
engedett el a héten, ami megmagyarázhatatlanul magas összeg, háromszor annyi, mint 3
évvel ezelıtt. Az adóhatóság tehát önmaga képes lenne összeszedni az egyhavi nyugdíj
fedezetét. De az Országgyőlés népjóléti bizottságának MSZP-s alelnöke megemlítette a
Rogán Antal minisztériumára fordított 20 milliárd forintot, kifejtette, hogy túlzónak tartja
a 170 milliárdos sporttámogatásokat, a kisvasútépítésre költött tízmilliárdokat, a 197 lıtér
fejlesztésére betervezett 27 milliárdot. Ennél is pazarlóbb az MSZP szerint Orbán Viktor és
néhány minisztérium Várba költöztetése 220 milliárdért, felesleges az olimpiai központra
költött 200 milliárd, az pedig teljesen érthetetlen, hogy miért kell Schmitt Pál bukott
köztársasági elnöknek két irodát is fenntartani – sorolta azokat a tételeket Korózs, amelyek
sokszorosan fedeznék a 13. havi nyugdíjak kifizetését. A több pénz azért kellene - hangzik
a szocialisták indoklása -, mert ma csaknem százezer ember nyugdíja nem éri el az 50 ezer
forintot, az idısek több mint fele pedig kevesebb mint 100 ezer forintot kap havonta, így
több mint egymillió nyugdíjas szegénységben él.
Gulyás Erika
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