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Sajtóközlemény

A nyugdíjasok többre számítottak

Az idősek örömmel értesültek arról, hogy a jövő évi költségvetési tervezetben - a közös
erőfeszítéseink eredményeként - a nemzeti össztermék 4,1 szízalékos növekedésével számolnak az
előterjesztők. A nyugdíjasok korosztálya nagy reményekkel várta azt, hogy a többletfonásból lehetősóg
lesz a nyugdíjrendszerben régóta felhalmozódott problémák kezelésére is.

Csalódással értesülhettek arról, hogy mind a törvénytervezet előterjesztői, mind a módosító
indítványok benyújtói csak mérsékelten vették íigyelembe a nyugdíjasok által megfogalmazott és az
érintettekhez eljuttatott javaslataikat.

A nyugdíjasok támogatják azokat az indítványokat melyek javasolják;

- az idősek kiszolgáltatottságát meghatározó juttatások és szolgáltatasok forrásai több éve változatlan
mértékű összegének növelését;

- az idősek bizonságát szolgáló elektronikus jelzőrendszer kiépítését;
- a legkisebb öregségi nyugdíj összegének jelentős emelését;
- a kö zszo lgáltatásokho z v alő hozzájutás me gkönnyí tését az idő sek szám6r a;

A nyugdíjasok szerehék, hogy további indíwányok épüljenek be az elfogadás előtti törvénytervezetbe;
úgymint;

- az éves nyugdíjemelés mértékénéi mind a tervezett inflációt mind a bérkiráramlás nagyságát vegyék
figyelembe;

- az éves nyugdíjemelésnél az alacsonyabb nyugűjakataz átlagnál magasabb aranyban emeljék;
- a nyugdíjkorrekciós program azonnali elindítása, amely az alacsony nyugdijak fe|zárkőnaását, a

területi és a nemek közötti ellátási ktilönbségek enyhítéséí is célozza;
- az idősotthoni férőhelyek növelése érdekében, jelentősebb összeg biztosítása;
- a rendszeres nyugdíjak folyósításán tuli egyéb alkalmilag adott juttaüísok feltóteleit törvény rögzítóse;

A Nyugdíjas Parlarnent Országos Egyesülete szolidáris azokkal, akik a tartósan betegeket és

időseket ápoló hozzátartozók jarandóságát 53.000 Ft-ról minimum100.000 Ft-ra történő emelését
követelik, és azt kérik, hogy munkaviszonynak ismerjék el tevékenységiiket.

Az idősek és az őket tömödtő szervezeteik elvárják, hogy a nyugdíjasok sorsát és nrinden
magyar állampolgár életét befolyásoló törvényi változás esetén tudásukkal és tapasztalataikkal -
rendszeres konzultació formájában - hozzájárulhassanak az ország társadalmi, gazdasági és kulturális
helyzetének javulásához.
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