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Határozati javaslat címe: A rokkantsági nyugdíjasok azonnali kártérítéséről 

Az  Országgyűlésről  szóló  2012.  évi  XXXVI.  törvény  28.  §-ának  (4)  bekezdése  alapján  „A
rokkantsági  nyugdíjasok  azonnali  kártérítéséről”  címmel  a  mellékelt  határozati  javaslatot
kívánom benyújtani. 



...../2018. (.....) OGY határozat 

A rokkantsági nyugdíjasok azonnali kártérítéséről

Az  Országgyűlés,  tekintettel  az  Alkotmánybíróság  2018.  november  6-i  döntésére,  valamint  a
megváltozott  munkaképességű,  egészségkárosodott  személyeket  ért  jogsérelmek  kártalanítása
továbbá a szociális biztonság helyreállítása érdekében, a következő határozatot hozza:

1.  Az Országgyűlés kinyilvánítja,  hogy a Kormány intézkedései hátrányosan érintették azokat a
személyeket,  akik  2012.  január  1-je  előtt  már  rokkantsági  nyugdíjban  részesültek,  azzal  hogy
törvényi szinten módosították a nyugdíjvárományukat, ezzel a Kormány szerzett jogokat sértett! A
szabályozási  hiányosságok,  amelyek  folytán  az  érintettek  hátrányt  szenvedtek,  nemzetközi
egyezménybe ütköznek.

2. Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy tegyen azonnali intézkedéseket az Alkotmánybíróság
2018.  november  6-án  meghozott  döntése  nyomán,  amelyet  a  rokkantsági  ellátásban  részesülők
védelmében tett. Ennek során vegye figyelembe a testület megállapításait és biztosítsa, hogy
- az ellátás összegének meghatározása során a tényleges fizikai állapotjavulás mértékére, illetőleg a
2012. január 1. napját megelőzően megállapított rokkantsági nyugdíj összegére is legyen tekintettel,
-  az  ellátás  csökkentésére  kizárólag  az  egészségi  állapot  meghatározására  használt  százalékos
értékek változása miatt ne kerülhessen sor.

3. Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy a 2. pontban foglaltak alapján nyújtson kártérítést az
érintetteknek,  amelynek  kidolgozásakor  vegye  figyelembe  az  érintetteket  képviselő  szervezetek
véleményét  is.  A  kártérítés  során  egy  összegben  kell  visszafizetni  a  jogellenesen  megvont
rokkantsági nyugdíj teljes összegét, annak kamatait a megalázott embereknek, vagy örököseiknek.

4.  Az  Országgyűlés  felhívja  a  Kormányt,  hogy  kérjen  bocsánatot  az  összes  megváltozott
munkaképességű, egészségkárosodott személytől.

5. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás

Az elnyomó kormány 2010 óta megalázza azon embertársainkat, akik helyzetük miatt állami
gondoskodásra szorulnak. Hat évvel ezelőtt a Fidesz gyűlöletkampányt indított, majd megalázó
és  embertelen  felülvizsgálatokat  követően,  rokkantnyugdíjasok  tömegeit  zsebelte  ki.  Több
százezer olyan embertől vettek el tízezreket, vagy mindent, akik nem lettek egészségesebbek, de
az elnyomó hatalom az út szélére sodorta őket.

Megaláztatás, elszegényedés, hajléktalanság, öngyilkosság. Ezek voltak a könyörtelen hatalom
döntésének a következményei.

Az MSZP az embertelen felülvizsgálatok kezdete óta kiállt a rokkantnyugdíjasok mellett azzal a
könyörtelen  hatalommal  szemben,  amely  aljas  eszközökkel  vette  el  a  rászorulóktól  a
gondoskodást. És mindezt miért? Azért, hogy még többet tiborczozhasson el a pénzéhes hatalom.

Most  2018-ban,  egy  régen  eltemetett  testület,  az  Alkotmánybíróság  életjeleket  adott,  és
kimondta,  hogy  az  Orbán-kormány  megsértett  egy  európai  emberi  jogi  szerződést,  így
jogellenesen vette el rengeteg rászoruló honfitársunk rokkantnyugdíját.

Nekünk, mint a legnagyobb Európa-párti erőnek ezek után az a dolgunk, hogy az embertelen
hatalmon  számon  kérjük  a  történteket,  bocsánatkérésre,  a  kárpótlás  és  kárrendezés  azonnali
megkezdésére szólítsuk fel a kormányt.

A kártalanítás  alapja:  visszamenőleg  egy összegben  visszafizetni  a  megvont  rokkantnyugdíj
teljes összegét, annak kamatait a megalázott embereknek, vagy örököseiknek.

Felszólítjuk  a  kormányt,  hogy  kérjen  bocsánatot,  és  fizessen  a  megalázott,  kisemmizett
rokkantnyugdíjasoknak!

2


