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dr. Gaudi-Nagy Tamás
országgyű lési képviselő

Írásbeli választ igényl ő kérdés

Dr. Kövér László úrnak,
az Országgyű lés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyű lésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igényl ő
kérdést kívánok intézni a Nemzetgazdasági Minisztériumot vezető dr. Matolcsy György miniszterhez, mint a
tárgyban illetékes minisztérium vezetőjéhez

„Hogyan kívánják megnyugtatóan orvosolni azt az igazságtalanságot, mely szerint a 65 év feletti E U
lakosság (azaz több tízmillió ember) korlátlanul ingyen utazhat hazánk tömegközlekedési eszközein ,
míg a magyar – sok esetben 70-80 ezer, vagy kevesebb forintból élő - kisnyugdíjasok ezen szolgáltatás
igénybevételéért fizetni kötelesek külföldön? ”

címmel .

Tisztelt Miniszter Úr!

Hozzám érkező állampolgári megkeresés nyomán fordulok Önhöz . Értesüléseim szerint hazánkban a
magyarországi nyugdíjasoknál jóval módosabb nyugat-európai nyugdíjasok ingyen vehetik igénybe a
tömegközlekedési eszközöket, amivel szemben nekem nem lenne kifogásom, amennyiben kölcsönösen
működne az EU-s tagállamokkal, illetve nem lennénk gazdaságilag ennyire kiszolgáltatott helyzetben . Így
megítélésem szerint nem engedhetünk meg ilyen nemes, de egyoldalú és költséges gesztusokat .
Igazságtalannak, megalázónak és felháborítónak tartom, hogy azon nemzetek, melyeknek idősebb polgárai
nálunk ingyen vehetik igénybe a tömegközlekedési szolgáltatást, a mi id ősebb, munkában megőszül t
polgárainknak a kölcsönösség jegyében ugyanezt a jogot nem biztosítják.

Azt gondolom, a világon egyedülálló, hogy egy 10 milliós államban gyakorlatilag 80 millió 65 év fölötti EU -
s polgárnak van lehetősége ingyen utazni, míg a kétségtelenül nemes gesztust az Unió tagállamaiban ne m
viszonozzák, ugyanis az nincs kiterjesztve az európai tagállamokra . Miközben az Uniós – a gyakorlatban
minden külföldi 65 évnél idősebb személy, a világ bármely tájáról is érkezett – polgárok ingyenes utaztatás a
a kivéreztetett magyar munkavállalók terhére történik, addig ez nem talál viszonzásra. Arról nem beszélve ,
hogy tőlünk nyugatabbra arányaiban jóval több nyugdíjas teheti meg, hogy idősebb éveit utazással töltse -
melynek okai elsősorban a magyar nyugdíjasokra vonatkozó magasabb nyugdíjkorhatár és a nagyságrendileg
alacsonyabb nyugellátásban keresendők - , mint amennyi honfitársunknak van erre anyagi lehet ősége, vagy
engedi egészsége, mégsem járnak nekik alanyi jogon azok a kedvezmények, melyet a Magyarországr a
érkező 65 életévüket betöltött külföldiek igénybe vehetnek .

A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekr ől szóló 85/2007 . (IV. 25 .) Korm. rendelet alapján a
65 év feletti uniós tagállamok állampolgárai a helyközi és helyi közlekedésben is 100 százalékos
kedvezményre jogosultak, azaz ingyenesen utazhatnak .
Várom a felvetett kérdésre adott megtisztelő válaszát !

Budapest, 2012 . november 29 .
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