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Interpelláció

Helyben
Tisztelt Elnök Úri 

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló
10/2014. (II. 24.) OGY határozat 121. §-a alapján interpellációt kívánok benyújtani Orbán
Viktor Miniszterelnök Úrhoz

,,A Családok Évében jár-e egy nagymama mellé egy nagypapa is a családba?"

címmel.

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Az idén ősszel a Jobbik egy akciót hirdetett meg ,, 40 év 40 érv" címmel. Arra voltunk
kíváncsiak, hogy a magyar dolgozók hogyan fogadnák azt, ha 40 ledolgozott év után - a
nőkhöz hasonlóan - a férfiak is nyugdíjba vonulhatnának. Rengeteg támogató üzenetet és
megkeresést kaptunk. Mi több mint hat éve hiába kérjük a kormányzatot arra, hogy teremtsék
meg ennek lehetőségét, de talán most, az össztársadalmi igényt figyelembe véve, lépni
fognak. Egybehangzó kérés ugyanis nők és férfiak részéről is, hogy a nyugdíjrendszerünkben
végre igazságot tegyünk - ezzel meg is spóroltunk Önöknek 6 milliárd forintot, nem kell
nemzeti konzultáció rá. A jelenlegi diszkriminatív helyzet egyre égetőbb mindenki számára és
gyors megoldást sürget. Ismétlem, gyors megoldást, mert hazánkban ma 5-ből 3 férfi nem éli
meg a nyugdíjkorhatárt! Érti Tisztelt Miniszterelnök Úr, mit jelent ez?

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Tisztában van Ön azzal, hogy hány unoka nem tud játszani a nagypapájával, mert
dolgozik vagy a korai halálozások miatt nincs már lehetőség erre?
Tudta, hogy vannak férfiak, akik 40-50 évig fizetik a nyugdíjjárulékot, de egy fillért
sem kapnak, mert meghalnak, mielőtt élvezhetnék a békés nyugdíjas éveiket, az
özvegyi nyugdíj pedig csak töredéke annak az összegnek, ami járna?
Tudta, hogy van család, ahol azért nem születik több unoka, mert nincs elegendő
nagyszülői támogatás hozzá?
Tudja azt, hogy a magyar társadalombiztosításra micsoda terhet rónak azok az idős,
munkájukban megroppant férfi dolgozók, akik a nyugdíjas éveikben már csak a
betegségeik szövődményeivel tudnak foglalkozni?



Önök halálra, de jobb esetben is betegre dolgoztatják a magyar férfiakat! Megfosztva őket
ezzel az emberi méltóságuktól - akár a munkahelyen töltött utolsó éveket nézzük, akár a
nyugdíjas éveket. Miniszterelnök Úr, Önök 8 éve nézik semmibe őket! A Jobbik szerint
viszont - különösen az Önök által meghirdetett Családok Évében - fontos, hogy a nagymama
mellett egy nagypapa is legyen egy családban.

Kérdezem tehát a Tisztelt Miniszterelnök Urat: Tervezik-e a férfiak számára is biztosítani azt,
hogy 40 év ledolgozott munkaviszony után megérdemelten nyugdíjba mehessenek? És
válaszában, kérem, kíméljen meg attól az ostoba vádtól, hogy a Jobbik nem szavazta meg a
Nők 40 programot, mert Ön pontosan tudja, hogy mi már akkor is azt szerettük volna, hogy
nemtől függetlenül, a férfiak és a nők egyaránt nyugdíjba mehessenek 40 év után.

Várom érdemi válaszát!

Budapest, 2018. október 9.
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