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Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 2. melléklet
43. pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Sneider Tamás
(Jobbik) országgyűlési képviselők által feltett ,,Milyen lépéseket kívánnak tenni annak
érdekében, hogy több mint egy emberöltőnyi munka után aférfiak számára is elérhető valóság
legyen a méltóságban megélt nyugdíjas lét?" című, K./656. számú írásbeli választ igénylő
kérdésére adott válaszomat. , '2> 0K ·--..
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Tisztelt Képviselő Úr!

Az Ön által feltett ,, Milyen lépéseket kívánnak tenni annak érdekében, hogy több mint egy
emberölt6nyi munka után aférfiak számára is elérhető valóság legyen a méltóságban megélt
nyugdíjas lét?" című írásbeli kérdésre - Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr megbízásából -
az alábbi választ adom:

A Kormány azt vállalta, hogy megvédi a nyugdíjak értékét. 2010-hez képest a nyugdíjak - a
2018. januári emelést is figyelembe véve - már 29,8 százalékkal emelkedtek, emellett a
nyugdíjak vásárlóértéke 10 százalékkal haladja meg a 20 l 0-es szintet. Amennyiben az egy
nyugdíjas részére kifizetett valamennyi ellátást vesszük figyelembe, az átlagnyugdíj 130.500
forint, ami a 2019. januári 2,7 százalékos nyugdíjemeléssel 134.OOO forintra emelkedhet.

A magyar gazdaság teljesítménye 2017-ben lehetővé tette, hogy az idősek első alkalommal
kapjanak nyugdíjprémiumot, ami 24 milliárd forintot jelentett. Emellett folyósították részükre
a nyugdíj-kiegészítést is, ami további 24 milliárd forint kifizetését jelentette. A 2016.
novemberében, a 2017. novemberében, illetve a 2018 márciusában nyugellátásban, illetve a
vonatkozó kormányrendeletben meghatározott más ellátásokban részesülő személyek három
alkalommal - összesen mintegy 2,7 millióan - l 0-10 ezer forintos Erzsébet-utalványt kaptak,
amely összesen 81 milliárd forint volt. A nyugdíjasok és egyéb nyugdijszerű ellátásban
részesülők a 2016. novembertől, 2018. márciusig terjedő időszakban 129 milliárd forint
összegű nyugdíj-kiegészítésben, nyugdijprémiumban és egyéb juttatásokban részesültek. Az
Alaptörvény teszi lehetővé, hogy törvény a társadalombiztosítási nyugdíjra való jogosultság
feltételeit a nők fokozott védelmének követelményére tekintettel is megállapítsa. E
felhatalmazás alapján biztosítottuk a nők számára a 40 év jogosultsági idő
figyelembevételével, korhatárra tekintet nélkül igénybe vehető nyugdíjat. A nők számára
bevezetett kedvezményes nyugdíj elsősorban családpolitikai intézkedés, amely elismeri a
kettős, munkahelyi és családi életben történő szerepvállalást.

A 2012-től megvalósult profiltisztításnak köszönhetően a társadalombiztosítási
nyugdíjrendszer hosszútávon, megfelelő színvonalon történő fenntartását sikerült biztosítaní.
Sarkalatos törvény rögzíti, hogy öregségi nyugdíjat csak a nyugdíjkorhatár betöltésétől lehet
megállapítani.



Számonkérése hiteltelen, hiszen sem Ön, sem frakciója nem szavazta meg a nők 40-et az
Országgyűlésben.

A Jobbik valódi arcát bukott pártelnökük 2017. júliusi Facebook-bejegyzése mutatta meg a
legjobban. A bejegyzésben több, az idős embereket kigúnyoló, kifejezetten sértő megjegyzést
tett, amiért azóta sem kért bocsánatot sem Vona Gábor, sem a Jobbik mai vezetése. Többek
közt a következőket írta: ,,hétköznapokon kedves bácsikák és nénikék magukból kivetkőzve
ugranak egymásnak, vért akarnak ontani remegő kezeikkel, ordibálnak trágárul és hörgikfel
a X¥. század minden traumáját (. ..) Húzták maguk mögött a kis bevásárlákosarukat, és ne
szépítsük, a szemükben gyűlölet lobogott, a szájukbólpedig a szennyvízfolyt".

Érdemes felidézni az Ön megnyilvánulását is, amikor egy kiszivárgott hangfelvételen arról
beszélt, hogy a Jobbik cukiságkampánya és radikalizmusának feladása mögött az áll, hogy így
próbáljon meg idősebb szavazókat megszólítani: ,,Amikor arról beszélek, hogy hogyan kell
kommunikálnunk, például megint itt vannak az idősek. Nélkülük szavazást nyerni lassan már
nem is lehet, mert már olyan kevés a középkorosztályú, meg afiatal - kevesebben is mennek el
sajnos a fiatalok szavazni -, hogy a nyugdíjas korosztály önmagában tudna kormányt
alakítani. Ahhoz, hogy őket megszolitsd, ahhoz meg egy kedves, aranyos gyereknek kell
lenni."
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