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markáns szemléletbeli különbség, mert
a polgári kormány segítő kezet nyújtott,
így megkezdődött a baloldal által elvett
13. havi nyugdíj visszaépítése, a rezsi
csökkentése, s az évi rendszeres Erzsébet-utalványok révén több pénz maradt
az emberek zsebében. A továbbiakban
A Nők 40 program elindítása lehetővé
tette, hogy negyven év munkaviszony
után dönthessenek úgy a nagyszülők,
hogy befejezik a munkába járást, és
inkább részt vesznek az unokák nevelésében, sokat segítve ezzel az elfoglalt szülőknek. Több mint 270 ezer nő
vette eddig igénybe ezt a fajta ellátást.
Arról se feledkezzünk meg, hogy amint
a gazdaság teljesítménye lehetővé tette,
bevezettük a nyugdíjprémiumot – erre
sem volt még példa korábban.
– A 13. havi nyugdíj visszaépítését
nem veszélyezteti a járvány miatt bekövetkezett gazdasági visszaesés?
– Nem, Orbán Viktor miniszterelnök
egyértelművé tette, hogy minden ígéretet be fogunk tartani, amelyet a nyugdíjasoknak tettünk. 2021 februárjában
érkezett meg az első egyheti többlet, jövőre már kétheti érkezik, 2023-ban háromhetit kapnak, végül 2024-re eléri a
konstrukció a teljes 13. havi összeget.
Onnantól kezdve a nyugdíjon felül min-

SZÖVETSÉGBEN
A NYUGDÍJASOKKAL

NYITRAI ZSOLT | A polgári
kormány a koronavírus-járvány
okozta válság ellenére sem
hagyja magára a nyugdíjasokat.
Kiemelten fontos az idősek
védelme, az oltásuk pedig
prioritást élvez. Várhatóan
egy konzultáció is elindul
a közeljövőben, melynek
keretében több témában
megkérdezik a nyugdíjasok
véleményét. Erről is beszélt
lapunknak a miniszterelnöki
megbízott.
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den évben plusz egyhavi nyugdíjjal azonos járadékot kapnak.
– A munkaerőpiac a munkaerőhiány
miatt egyre inkább igényt tart az idősebbek munkájára is, ez pedig adózási kérdéseket vet fel. Miként támogatja a kormány a nyugdíjasok foglalkoztatását?
– A nyugdíjasok számára adott a döntés szabadsága. Aki érez magában erőt,
az dolgozhat tovább. Ennek látni kell
a társadalmi hozadékát is, hiszen így
lehetőség nyílik a generációk közötti
szakmai és emberi együttműködésre, a
nyugdíjasok élettapasztalatának a hasznosítására, ez felbecsülhetetlen értéket
jelent. Tavaly július óta már kizárólag
személyi jövedelemadó terheli a keresőtevékenységet folytató idősek jövedelmét. A foglalkoztatók a nyugdíjasok munkabérének összegétől függetlenül mentesülnek a 15,5 százalékos hozzájárulási adó és a 1,5 százalékos szakképzési hozzájárulás megfizetése alól.
– Az aktív, minőségi időskor megélése össztársadalmi és nemzetgazda1
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sági érdek. Milyen programokkal lehet
ezt támogatni?
– Fontosnak tartjuk azt, hogy minél
több olyan döntés szülessen az idősekkel kapcsolatban, amely javítja az életkörülményeiket. Ezért a közeljövőben
javaslatot teszek egy velük való országos konzultációra, hogy több témában
is megkérdezzük az idősek véleményét,
mert tiszteljük az elvégzett munkájukat
és a bölcsességüket. Ez a mi közéleti
hozzáállásunk.
– A közbeszédben és a politikai térben is gyakran megjelenik az ellenzék
részéről az idősek elleni hangulatkeltés,
a nyuggerezés, a nyugdíjasszavazatok
megvásárlására utalgatás. Mit lehet
azzal kezdeni, hogy egy kifejezetten
szociális intézkedést balról támadnak?
– Felháborítónak tartom, hogy olyan
felvetések bekerülhettek a közéletbe,
amelyeket egyes baloldali politikusok
fogalmaztak meg például az idősek szavazati jogának az elvételéről. Ez elfogadhatatlan, és pontosan mutatja, hogy
az idősek továbbra sem számíthatnak a
baloldalra.
LENGYEL GABRIELLA
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A Magyar Máltai Szeretetszolgálat
és a SPAR Magyarország bemutatja:

Az idősek oltása terén is jól áll az
ellátórendszer. Miként próbálja elérni
a kormány azokat, akik eddig nem regisztráltak?
– Valóban, az oltási kampány stratégiailag előresorolta az időseket, hiszen a legveszélyeztetettebb rétegről
van szó. A háziorvosok velük kezdték
az oltást, illetve ezt megelőzően az idősotthonokban élők és dolgozók vakcinázása is megtörtént. A legfrissebb adatok
szerint a regisztrált 65 év felettieknek
már a 85 százalékát beoltották. A kérés változatlanul az, hogy aki még nem
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tette meg, regisztráljon a vakcinainfo.
gov.hu oldalon. Ennek érdekében az országos tiszti főorvos levelet is küldött.
Eddig közel félmillió idős nem jelezte
oltakozási szándékát, vagy nem ment
el a regisztrációt követő behívásra, így
arra kérünk mindenkit: értesítse idős
rokonait, ismerőseit, segítsen nekik abban, hogy hozzájussanak a vakcinához.
Szakértői vélemények igazolják, hogy
a nyugati és a keleti készítmények egyaránt biztonságosak, a járvány megállításának pedig az az egyetlen módja, ha
a többséget beoltják. Ezt a célt is szolgálja a frissen megjelent JóKor magazin is, amelyet az Idősek Tanácsa kérésére indítottunk el a Magyar Államkincstárral közösen, hogy pontos és hiteles információkkal lássa el a nyugdíjasokat az őket leginkább érintő aktuális
kérdésekben, jelen esetben elsősorban
a pandémiával kapcsolatban.

– A családtámogatások közül nagyobb figyelmet kapnak a gyermekvállalással kapcsolatos intézkedések.
Milyen lépések érintik a nyugdíjas korosztályt?
– Hazánkban több mint kétmillió
nyugdíjas él. Kiemelt társadalmi csoportról van szó, tagjainak köszönettel
és tisztelettel tartozunk. Megérdemlik
az erkölcsi és anyagi megbecsülést. Még
2010-ben, amikor ellenzékben voltunk,
szövetséget kötöttünk velük, és azt ígértük, hogy ha megkapjuk a kormányzás
felelősségét, akkor megőrizzük a nyugdíjak vásárlóértékét. Korábban a baloldal nem mutatott tiszteletet döntéseiben az idősek iránt, a gazdasági válság
megszorításai kifejezetten hátrányosan
érintették ezt a csoportot. Elvettek tőlük egy teljes havi nyugdíjat, és a nagy
rezsiköltség is a nyugdíjból élőket sújtotta leginkább. Itt jelentkezik egy igen
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az együttműködésről,
amely munkahelyeket teremtett.
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A FILMET A NEXT PRODUCTION KÉSZÍTETTE
Operatőrök: Bor Zoltán, Mélykuti Zsolt Hangmérnökök: Koch Simon, Szekrényi Márk, Zánboki Bálint
Szerkesztő-riporter-vágó: Hinkel Dávid Rendezők: Boros Balázs, Kovács Krisztián
Co-producer: Márkus Zsófia Producer: Maczelka Márk
A film megtekinthető a következő linken: www.sparafenntarthatojovoert.hu/jelenlet

