Az MSZP Nyugdíjas Tagozata Országos elnökségének
állásfoglalása
a megyei és országos nyugdíjas parlamentekről
Az MSZP Nyugdíjas Tagozata Országos elnöksége 2017. május 26-án megtárgyalta a megyei és
országos nyugdíjas parlamentek tapasztalatait és az alábbi állásfoglalásról döntött:
1) Az országos elnökség kiváló kezdeményezésnek ítélte meg a nyugdíjas parlamentek
megszervezését, lebonyolítását. Ezért elismerését és köszönetét fejezi ki a tagozat megyei és
helyi szervezeteinek, az MSZP azon megyei és helyi szervezetei vezetőinek, a
közreműködőknek, akik aktívan részt vettek a szervezésben és lebonyolításban.
2) A nyugdíjas parlamentek jó alkalmat kínáltak ahhoz, hogy az MSZP helyben és országosan
javítsa kapcsolatait a nyugdíjasok civil szervezeteivel, a szakszervezetekkel és a klubokkal. Az
MSZP a megyék túlnyomó többségében élt ezzel a lehetőséggel, e munkánkat is erősíteni
fogjuk.
3) A rendezvények országszerte bizonyították, hogy az MSZP az a párt, mely következetesen
képviseli a nyugdíjas társadalom érdekeit. Ezt az elhangzott hozzászólások zöme is kiemelte,
azokban a párt iránti bizalom jól érzékelhető volt.
4) Mind a megyei, mind az országos parlamenten az MSZP vezető politikusainak részvétele
jelezte, hogy a programok ugyan nem párt rendezvények, de az MSZP égisze alatt zajlottak.
5) Az Országos Nyugdíjas Parlament határozatában megfogalmazottak – kiegészítve az ott
elhangzott javaslatokkal – szinte teljesen egybevágnak az MSZP Választmánya Idősügyi
kabinetében megfogalmazottakkal, valamint Botka Lászlónak a kongresszuson a
nyugdíjasokkal kapcsolatosan elmondott gondolataival. Az MSZP választási programjában
ezeknek szerepelniük kell.
6) A parlamenteken részt vett több ezer nyugdíjas, a körükben élő tízezrek, azok a civil
szervezetek, melyeket a parlamentekben képviseltek, most az MSZP-től várják az érdekükben
történő további lépéseket. A tagozat országos elnöksége felkéri az MSZP megyei vezetőit, a
tagozat megyei és helyi vezetőit, hívjanak össze június hónapban értekezletet, ahol
ismertetik az országos nyugdíjas parlament történéseit és döntéseit, az azokra való
kormányzati parlamenti reagálásokat.
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