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G1Országgyű lési képvisel ő .

Írásbeli választ igénylő kérdés

Dr. Kövér László

az Országgyű lés . elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI.

törvény 42. § (8) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX.30.) OGY

határozat 91 . § (1) bekezdése alapján „Ön szerint korrekt-e, annak a „korkedvezményes

nyugdíjnak a felvétele” melyet az Ön számára folyósítanak?” címmel írásbeli választ igényl ő

kérdést kívánok benyújtani Dr. Pintér Sándor belügyminiszter úrhoz .

Tisztelt Miniszter Úr!

Ön a közelmúltban, a Parlamentben az azonnali kérdések órájában azt nyilatkozta, hogy igen Ön i s

„korkedvezményes nyugdíjba kényszerült”, mert Önt küldték és nem önként távozott . Tudja

miniszter úr, ezzel több ezren vannak így Önön kívül . A különbség csak az, hogy Ön mögött ott ál l

egy milliárdos birodalom (ezt az információt az Ön vagyonnyilatkozatiból vettem), melyet

gondolom a 130-140.000 ezres (2011-2012-es adat) korkedvezményes nyugdíjából sikerül t

felépítenie.



Kérdezem tehát:

1 . Ön a vagyoni helyzetére való tekintettel, korrektnek érzi-e, hogy felveszi az Ön számár a

törvényileg megítélt nyugellátás összegét?

1 .1 . Korrektnek érzi-e, hogy több mint egy évtizeden keresztül felvette a korkedvezménye s

nyugellátás folyósítását, akkor, amikor Ön szerint a korkedvezményes nyugdíjasoknak (ez

az Ön által képviselt Kormány álláspontja) valamilyen megmagyarázhatatlan okból „a z

ország érdekeinek szem előtt tartása miatt” adót kell, hogy fizessenek abból a

nyugellátásból, amit Ön is felvett, igaz adó nélkül ?

1.2. Korrektnek érzi-e, hogy amíg az évtizedeket ledolgozott rendvédelmisek adóznak, addi g

Önnek ezt nem kellett megtennie, csak azért mert korábban ment nyugdíjba, és azért mer t

tagja annak a kormánynak, akik mindent úgy alakítanak, hogy a kötelmek rájuk már, vagy

még ne vonatkozzanak ?

Várom Miniszter úr válaszát.

Budapest, 2012 . december 19 .

Dr. Dorosz Dávi d
országgyű lési képviselő
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