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OGY határozat

a kommunista luxusnyugdíjpótlékokkal kapcsolatos törvények betartásáró l

1 . Az Országgyűlés felkéri a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy tartsa be az egye s

nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg egyes nyugdíjkiegészítések megszüntetéséről szóló

1991 . évi XII . törvény 2/A. §-át.

2. Ez a határozat a közzétételének napján lép hatályba .



Indokolás

A kommunista luxusnyugdíjak ügyében is egy félmegoldással igyekeztek a fülkeforradalmá-

rok kifogni a szelet a Jobbik vitorlájából, de még ezt a félmegoldást se hajtották végre, hiáb a

egészült ki tavaly az egyes nyugdíj-kiegészítések megszüntetésér ől szóló 1991 . évi XII . tör-

vény többek közt ezzel :

„ 2/A . § (1) Az e törvény szerinti nyugdíj-kiegészítés helyébe lépő pótlékra való jogosultságot

a kárpótlásért felelős miniszter 2012. október 31-ig felülvizsgálja, és a felülvizsgálat eredmé-

nyéről határozatot hoz. ”

Ugyanis a fenti, törvénybe foglalt feladatot sem végezte el Navracsics Tibor illetékes minisz-

terként határidőre, sőt azóta sem. 2012. november 5-én benyújtott írásbeli kérdésemre minisz-

ter úr november 20-ai válaszában az állt : „A bizottság azonban törekszik arra, hogy a munká t

még idén befejezzék” . Rétvári Bence 2013 . február 11-én szóbeli kérdésemre viszont már

egyenesen azt a választ adta, hogy a törvényben rögzített határid ő módosítását kezdeményezik

majd .

Az Országgyűlés által elfogadott, de sajnos határidőre sem végrehajtott félmegoldás legaláb b

a kommunista kitüntetések után járó nyugdíjpótlékokat érintené, hiszen a Nyugdíj-biztosítás i

Fő igazgatóságtól azt a tájékoztatást kaptam, hogy alanyi vagy özvegyi jogon körülbelül 1200

személy kap évente összesen 200 millió forintot például a Vörös Csillag-érdemrend vag y

fegyveres harcokban részt vett partizán és még közel tucatnyi hasonló kitüntetés nyomán .

Persze miután a törvény végrehajtása helyett kihalásra játszanak, ezek a számok ma már ki-

sebbek .

Sajnos még a fenti törvényrészlet végrehajtása sem rendezné egészen a kommunista luxus -

nyugdíjak ügyét, ahhoz szükség volna a Jobbik átfogó törvényjavaslatát napirendre venni ,

amelyet azonban az Országgyűlés számtalan alkalommal leszavazott – Biszku Béla legna-

gyobb örömére, hiszen ő t a törvényben foglalt félmegoldás egyáltalán nem érintené, mert ne m

valamiféle kitüntetés után kapja a több százezres nyugdíját, hanem azért, mert az 1956 utáni

tömeggyilkosságát a fülkeforradalmárok még mindig jutalmazzák . De első lépésként mégi s

szükség volna a nyugdíjpótlékok felülvizsgálatára .
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Mellékelten – az Országgy űlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 28 . § (4) bekezdése

alapján – benyújtom kommunista luxusnyugdíjpótlékokkal kapcsolatos törvénye k

betartásáról szóló határozati javaslatot.

A javaslat indokolását csatolom .

Budapest, 2013 . március-1a
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