
            
 

Az Országos Nyugdíjas Parlament III. ülésének 

határozata 
             Budapest, 2019 február 8. 

Előzmények: 

- Az Országos Nyugdíjas Parlament I. ülésére Budapesten 2017. május 17-én került sor. Az elfogadott 

határozat kérte a Köztársasági Elnök Urat, hogy meghatározott ügyekben kezdeményezzen 

törvényalkotást, más ügyekben tagadja meg a jogszabályok kihirdetését és megint más 

kérdéskörben irányítsa a közbeszéd figyelmét az idősek sajátos gondjaira. 

- Az Országos Nyugdíjas Parlament kezdeményezte „Az idős nemzedék érdekében szükségesnek 

tartott, az aláíró pártok mindegyike által támogatott elvek és intézkedések” című dokumentum 

kidolgozását, melyet tizenegy párt írt alá. 

- Az Országos Nyugdíjas Parlament II. ülésére Budapesten 2018. január 25-én került sor. A küldöttek 

jóváhagyták a pártok által aláírt dokumentumot és állásfoglalást adtak ki a közelgő választással 

kapcsolatban. 

- Az Országos Nyugdíjas Parlament határozatának megfelelően, 2018 őszén, a megyei nyugdíjas 

parlamentek: az időseket szervező helyi egyesületek, tagozatok, klubok, körök, műhelyek és 

csoportok megtartották ülésüket. A megbeszéléseken megvitatták a nyugdíjasok 

életkörülményeinek jobbítását, társadalmi megbecsülésük javítását és anyagi kiszolgáltatottságát 

csökkentő javaslatokat. A javaslatok alapján az egyesület elkészítette a helyi parlamenteken 

felvetettek alapján az idősek „problématérképét” 

 

Az Országos Nyugdíjas Parlament III. ülése meghozta az alábbi határozatot: 

1. a)  A nyugdíjasok jelenlegi ellátásának javítása, az aktív rétegek életszínvonalához való 

közelítése érdekében a legfontosabb jogalkotási feladatnak tekintjük az évenkénti, rendszeres 

nyugdíjemelés módszerének és mértékének meghatározását úgy, hogy a tárgyévi 

prognosztizált infláció mellett a bérkiáramlás mértékét is vegyék figyelembe. 

b) Az idősek szükségleteihez igazodó ellátórendszerek kialakítása (idősotthonok, időskorúak 

nappali ellátása, szociális távfelügyelet stb.) nem halasztható feladat, különös tekintettel arra, 

hogy a Ratkó korszak gyermekei napjainkban lépnek be az ellátottak körébe. (Számuk igen 

jelentős, nagyjából 720 ezer fő!) 

2. Az idősek élethelyzetének figyelemmel kísérése, javítása, társadalmi megbecsülésük 

kiteljesítése és anyagi kiszolgáltatottságuk csökkentése érdekében halaszthatatlannak tartjuk 

az érdekképviseleti munka kormányzati megbecsülésének és figyelembevételének 

megerősítését. Ennek érdekében javasoljuk, hogy a Kormány és az idősek önszerveződéseinek 

legjelentősebb, országos hatáskörű képviselőivel jöjjön létre egy rendszeresen és 

kiszámíthatóan működő, nyilvános egyeztető, konzultációs intézmény.   

3. Megbízzuk a Nyugdíjas Parlament Országos Egyesületet, hogy 

o a legfontosabbnak tartott kezdeményezéseink érvényesítése érdekében tegyen lépéseket 

a közjogi szereplők, a média fórumai és a lehetséges szövetségesek felé; 

o a megyei nyugdíjas parlamentek javaslatai alapján készült „problématérképben” foglaltak 

megvalósulása érdekében keressen szövetségeseket, kezdeményezzen intézkedéseket; 

o a következő évben szervezze meg a felmenő rendszerű Országos Nyugdíjas Parlament IV. 

ülését. 


