
A Nyugdíjas Parlament Országos Egyesület köszönettel megkapta a „Csend és kiáltás" címet 
viselő vitairatot.  

A legutóbbi összejövetelünkön a nyugdíjasokkal kapcsolatos részeket megvitattuk, és 
kialakítottuk az alábbi véleményünket. 

 

- Örvendetes, hogy a vitairat a társadalom egyik legjelentősebb csoportjával 
kapcsolatosan is tesz jelentős megállapításokat. (A magyar lakosság 21,99 %-a 63 év 
felüli.) 

- A legjelentősebb megállapításnak azt tartjuk, hogy az Alaptörvény hatályba lépésével 
megszűnt a nyugdíjak kifizetése biztonságának a jogi alapja. 

- Örültünk annak is, hogy szerepel a vitairatban az, hogy az öngondoskodás intézményébe 
vetett bizalom a kormány drasztikus intézkedése miatt jelentősen csökkent, a morális 
alapja hosszú távon elenyészett. 

- Szervezetünknek a törekvésével közvetlenül az a törekvés esik egybe, amikor az 
évenkénti nyugdíjemelés jelenlegi módját kritizálják a szerzők. Nekünk is az a 
legfontosabb törekvésünk, hogy a csupán inflációkövető meghatározás helyett a vegyes 
indexálás intézménye kerüljön vissza az év elejei nyugdíjemelés döntésekor. 

 

- Hiányoljuk azoknak a sajnálatos tényeknek a megállapítását, hogy: 
1. A nyugdíjasok jelentős mértékben hozzájárulnak a társadalmi össztermék 

nagyságához (szinte minden adót ők is fizetnek, számottevő nem fizető, önkéntes 
munkát végeznek) 

2. A társadalmi össztermékből egyre kevesebbet fordítunk a nyugellátásra (GDP: 2016: 
10,0% - 2017: 9,4% - 2018: 8,9% - 2020 (terv): - 8,3% - 2030(terv): - 7,6%) 

3. A Nyugdíjbiztosítási Alap önállósága megszűnt (szervezeti, gazdálkodási, személyi, 
társadalmi ellenőrzés stb.) 

4. A járulékfizetés körüli zavar továbbra is fennmaradt. (Járulékot vagy adót fizetünk?) 
5. A nyugdíj természete továbbra is homályos. (Keresetpótló ellátás vagy időskorú 

megélhetést biztosító ellátás. Másként: biztosítás vagy szolidaritás alapú az ellátás?) 
6. A nyugdíjrendszer igazságtalanságai mára már jelentős feszültségeket okoznak. (A 

legkisebb és a legnagyobb öregségi nyugdíj közötti különbség 100-szoros, az év elejei 
nyugdíjemelési különbség 70-szeres, a főváros és a vidék, valamint a férfiak és a nők 
közötti nyugdíjában mutatkozó különbségek vitathatóak.)  

7. Szomorúan tapasztaljuk, hogy az idős társaink indokolatlanul korán hunynak el. 
(2017-ben az elhunytak átlagos életkora: férfiak esetén 70,4 év, nők esetén 77,7 év.)  

8. Az idősek kiszolgáltatottsága a központi költségvetésnek kimagaslóan magas. (Az 
idősek jövedelmének 89% -a állami juttatásokból származik.)  

 


