Strasbourgba kerülhet a nyugdíjvita
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Összefogná a korengedményes nyugdíjasokat, és közös fellépést sürget az érdekükben a
Korengedményes Nyugdíjasok Országos érdekvédelmi egyesülete. Elfogadhatatlannak
tartják, hogy szerzett jogokat venne el a kabinet, és ha szükséges, akár a starsbourgi Emberi
Jogok Európai Bíróságáig is elmennek. Közben a Political Capital elemzést készített a
kormány nyugdíjpolitikájáról; mint kifejtették, a kormányzati döntések és javaslatok
ötletszerűek, nincsenek egymással összhangban.
Mi lesz akkor, ha visszamegy egy nyugdíjas rendőr dolgozni, egy hónap múlva viszont elbocsátják
- ilyen és ehhez hasonló kérdések érkeznek a napokban alakult Korengedményes Nyugdíjasok
Országos érdekvédelmi egyesületéhez. Mint Kuti László, a szervezet elnöke lapunknak elmondta,
sokan kérnek tőlük segítséget, és értetlenül állnak a rendvédelmieket sújtó intézkedések előtt.
Elfogadják, hogy a közvéleményt irritálhatja, ha korábban 40 évesen is nyugdíjba mehettek a
hivatásos állományban lévők, de ezért nem őket, hanem a jogszabály alkotóit kell felelőssé tenni.
A többség szegény nyugdíjasévekre készülhet
- 2040-re a 65 év felettiek aránya eléri a 40 százalékot
- Magyarországon a várható nyugdíjas évek száma nők esetén 18,2, a férfiaknál 14 év
- Jelenleg a csaknem 3 millió nyugdíjas ellátását 3,4 millió járulékfizető termeli meg
- A dolgozók csaknem felét minimálbérre jelentették be
- Az aktívak 62 százaléka biztos abban, hogy a megélhetéshez nem lesz elegendő az állami nyugdíj
- A dolgozók kevesebb mint 5 százaléka tud havonta 20 ezer forint feletti összeget fordítani
nyugdíjcélú megtakarításra
Kuti úgy fogalmazott: a kormánynak a holnapról kell döntéseket hozni és nem a tegnapról. Sehol a
világon nincs arra példa, hogy szerzett jogot vegyenek el. Kitért arra is, hogy a belügyminiszter
javaslata szerint míg más nyugdíjasoknál megengedett az ellátás melletti munkavállalás, a
hivatásosok esetben ezt korlátoznák.
Mindez azt jelentené - mondta -, hogy egy bányász 25 év kegyetlen munkavégzés után nem
mehetne el a szomszédnak párezer forintért segíteni, ezzel ugyanis (mivel feketemunkának
minősül) veszélyeztetné az ellátását, a szomszédot pedig megbüntethetnék.
Felhívta a figyelmet arra hogy minden szakma korkedvezményeseit és a korengedményeseket is
érintheti a szigorítás, hiszen a kormány nem vonta vissza azt az alkotmánymódosító javaslatot,
amellyel elvehetik az ellátásukat. (A korkedvezmény mintegy 800 szakmát érint, az ott dolgozók
évekkel korábban mehetnek nyugdíjba, éppen az adott szakma nehézségei, ártalmai miatt.
A korengedmény mindenkire vonatkozhat, ez egyfajta előrehozott nyugdíj, ami viszont azzal jár,
hogy kevesebb szolgálati évet vesznek alapul). Kuti kiemelte, ha marad a visszamenőleges hatály,
először Magyarországon, majd ha itt nem sikerül, akkor az Emberi Jogok Európai Bíróságán
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kérnek jogorvoslatot.
A kormány ebben a kérdésben is úgy viselkedik, mint elefánt a porcelánboltban - így fogalmazott a
Political Capital abban az elemzésében, amelyet a kormány nyugdíjpolitikájáról készített. Ők is
kifogásolták, hogy az alkotmánymódosító javaslat - nemzetközi jogi aggályokat felvetve - szerzett
jogokat vonna el.
Legnagyobb problémának azonban azt tartják az elemzők, hogy a kormány nem egy előre
végigtárgyalt nyugdíjreform-koncepció mentén cselekszik, egyes döntései és a javaslatai
ötletszerűen jelennek meg, és azok nincsenek egymással sem összhangban.

