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) OGY
Határozata

A kommunista korszakban politikai okból kitűntetettek nyugdíjkiegészítéseinek
végleges megszüntetéséről

1. AiOrszággyűlés felkéri a Kormányt, hogy az egyes nyugdíjak felű lvizsgálatáról, illetőleg
egyes nyugdíjkiegészítések megszüntetéséről szóló 1991 . évi XII. törvény (a továbbiakban:
Törvény) 2 . §-ában foglalt kötelezettségét hajtsa végre, és az állami kit űntetések és kitüntető
címek után járó nyugdíjkedvezményekről szóló 30/1985. (VI. 22.) MT rendelet (2)
bekezdésében meghatározott - kommunista diktatúrában adományozott - kitűntetések után
járó nyugdíjkiegészítések megszüntetéséről haladéktalanul intézkedjen .

2. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a Törvény hatályba lépése óta jogalap nélkül
felvett nyugdíjkiegészítéseket a jogszabályok adta keretek között követelje vissza.

3. Az Országgyű lés felkéri a Kormányt, hogy a Törvény hatályba lépése utáni – a Törvénnyel
ellentétes módon végrehajtott — kifizetésekért felel ős személyeket nevezze meg, illetve a
szűkséges (fegyelmi, kártérítési illetve büntet őjogi) felelősségre vonásukról intézkedjen .

4. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
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Indokolás

Az egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg egyes nyugdíjkiegészítések megszüntetésérő l
szóló 1991 . évi XII . törvény 2 . §-a alapján az állami kitűntetések és kitüntet ő címek után járó
nyugdíjkedvezményekről szóló 30/1985. (VI. 22.) MT rendelet (2) bekezdésében
meghatározott, kommunista diktatúrában adományozott kitüntetések után járó
nyugdíjkiegészítések folyósítását meg kellett szüntetni .

A kommunista diktatúra vezetői nyugdíjának csökkentéséről hivatalosan ötpárti egyezteté s
volt (az MSZP és az LMP tüntető távolmaradásával) 2012 . február 27-én, melyen az Országo s
Nyugdíjbiztosítási Fő igazgatóság azt a tájékoztatást adta: a fenti törvényi rendelkezést — 125 9
személy vonatkozásában — a mai napig nem hajtották végre, annak ellenére sem, hogy a z
alapjául szolgáló, fenti MT rendeletet 2007-ben hatályon kívül helyezte az Országgyűlés .

Ez az 1259 fő közel tíz különböző kommunista kitüntetés-típus után (Fegyveres harcokban
részt vett partizán, Munka Vörös Zászlórend, Szocialista Munka h őse, Magyar
Népköztársaság rubintokkal ékesített zászlórend, Magyar Népköztársaság babérkoszorúval
ékesített zászlórend, Vörös csillag érdemrend, Magyar Népköztársaság zászlórend, Szocialist a
hazáért érdemrend, Miniszterelnöki elismerés) részesül mai napig is — saját jogon vag y
hozzátartozói jogon — nyugdíjkiegészítő ellátásban, összesen bruttó mintegy 200 milli ó
forintért évente .

Ez azt jelenti, hogy az elmúlt húsz évben – jelenértéken – 4 milliárd forintot fizetett ki a
Magyar Állam olyan nyugdíjkiegészítésekre, amelyeket elvileg a jogalkotó már 1991-be n
eltörölt !

Ezeknek a — jelenlegi gazdasági helyzetben költségvetési luxuskiadásnak számító, a
kommunizmus áldoztait, 1956 szellemét meggyalázó – nyugdíjjellegű juttatásoknak a
kifizetését haladéktalanul le kell állítani, a jogalap nélkül már kifizetett összegeket vissza kell
követelni, a közpénzek elherdálásában részt vevő állami tisztvisel ők személyes felelősségét
pedig fel kell tárni !

A jogszabályi alap a megszűntetésre adott, az államnak mindössze ki kell ezt kényszerítenie .

Nincs olyan törvényes indok, amivel a megszűntetés alól mentesűlni lehetne, még az a
kiskapu sem, amit a törvény 7. (2) bekezdése az 1991-es hatályba lépéskor biztosított :

A törvény hatálya ugyanis eredetileg nem terjedt ki

„a) azokra a 70 . életévüket 1991 . január 1-jéig betöltött nyugdíjasokra, akiknek a sajátjogú
nyugellátása a 8500 Ft-ot, illetve az özvegyi nyugellátása a 7500 Ft-ot nem éri el ;
b) azoknak a személyeknek a nyugdíjmegállapítására, akiknek a kedvezményekkel növelt
nyugdíjösszege nem haladja meg a 6000 Ft-ot .”

Tekintettel arra, hogy az öregségi nyugdíj legkisebb összege 2012-ben 28 500 forint, nincs
olyan ma Magyarországon élő nyugdíjas, aki a fenti nyugdíjkiegészítéseket jogszerűen
felvehetné .

Fentiekre tekintettel javasoljuk jelen határozati javaslat elfogadását az Országgy űlésnek.
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országgyű lési képvisel ő

képviselő i önálló indítvány

Lezsák Sándor úrnak,
az Országgyűlés elnökének feladatait ellátó alelnöknek

Helyben

Tisztelt Alelnök Úr!

Mellékelten, a Házszabály 87 . §-a alapján benyújtom a kommunista korszakban politikai
okból kitűntetettek nyugdíjkiegészítéseinek végleges megszüntetésér ől szóló határozati
javaslatot .

A határozati javaslat indokolását mellékelten csatolom .

Budapest, 2012. április 18 .
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Novák Előd
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Szilágyi György
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